Invitation til regionalemadoplevelser.dk

Invitation til konference
om innovation på fødevareområdet
Vær med når vi sætter spot på lokale fødevarer, effektiv praksis og frugtbare netværk
Det ambitiøse fødevareprojekt GRO – grønne regionale madoplevelser – slutter med udgangen af august
2014. Heldigvis er der kommet større fokus på gode oplevelser med lokale fødevarer i Region Sjælland, og
virksomheder og køkkener begynder for alvor at høste frugterne af deres samarbejde med os. Den positive
udvikling behøver ikke at stoppe med projektet. GRO ønsker at sende fødevareerhvervet godt ind i fremtiden. Vi inviterer derfor producenter og andre, der arbejder med at udvikle og skabe vækst på fødevareområdet, til en inspirerende afslutningskonference.

Den 26. august 2014, klokken 9-16
Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk
Tilmelding: Send dit ’Ja tak’ til kn@greencenter.dk
Tilmelding senest d. 11. august 2014. Det er gratis at deltage i konferencen.
Efter tilmelding mailer vi en liste med dagens indlæg til dig, hvor du skal prioritere og returnere dine ønsker.
På konferencen deler vi sammen med ti lokale virksomheder ud af erfaringer og resultater fra vores samarbejde i GRO-projektet, hvor vi har gennemført forskellige innovationsprocesser og uddannelsesforløb.
Praksis i fokus
I får interessant viden fra os og indlæg fra virksomhederne, der fortæller om nye produkter og forretninger,
større egenproduktion og salg, fødevarenetværk og nyttige kompetencer. Fokus er på fødevarer af høj kvalitet samt udvikling og markedsføring af kulinariske oplevelser for regionens borgere og gæster.
Tilbage og frem i tiden
Nyvang fortæller historien om andelsbevægelsens storhedstid og skabelsen af den foreningskultur, hvor
man slog sig sammen og løftede i flok. Meget af det er i tråd med de kvalitetsfødevarer, den jord-til-bordtankegang og det samarbejde, som ifølge GRO-projektets erfaring skaber innovation og gode forretninger.
Netværk
En af vores vigtigste og gennemgående erfaringer er, at frugtbare netværk er bærende i forhold til at etablere nye samarbejder og virksomheder. Derfor er der på konferencen rig mulighed for at netværke og
møde kendte og nye ansigter, der arbejder i fødevareerhvervet og andre brancher som turisme og kultur,
hvor lokale fødevarer har en vigtig plads.
Et stærkt hold med meget forskellige kompetencer: Erhvervsakademi Sjælland · Grønt Center · Roskilde Festival
Roskilde Universitetscenter · Uddannelsescenter Roskilde · University College · Sjælland · Østdansk Turisme
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling · Den Europæiske Socialfond · Region Sjælland · Sjællands Vækstforum har støttet GRO projektet.
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Vi investerer i din fremtid

