
 
 
 

Bliv klogere på Organic RDD 5 
- Det nye økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationssprogram 
 
ICROFS inviterer hermed alle interesserede til informationsmøder om Organic RDD 5: 
 
11. marts 2019 kl. 10-15 på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus 
 
13. marts 2019 kl. 10-15 i Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N 
 
Opslaget til det nye program findes på GUDPs hjemmeside. 
 
På informationsmøderne kan man få yderligere information om det nye forskningsprogram og høre om, 
hvordan man udarbejder ansøgning, få vejledning i at undgå fejl i ansøgningen, få inspiration fra eksem-
pler på udfyldelse af skemaerne inkl. forretningsplaner og kommunikationsplan, netværke med andre 
potentielle ansøgere og naturligvis møde ICROFS-sekretariatets medarbejdere. Man kan også få sparring 
på sin projektidé, hvis man vil have individuel sparring, skal man tilmelde sig dette på forhånd. 

 
Foreløbigt program for møderne: 
 
9:30 – 10:00  Registrering og kaffe/te 
10:00 – 10:15 Velkomst og præsentation af Organic RDD 5-programmet 
10:15 – 10:45 Gennemgang af opslag med fokus på temaerne for Organic RDD 5 samt de  

særlige kriterier og særlig projekttype 
10:45 – 11:15 Gennemgang af ansøgningsskemaet (herunder kommunikationsplan) med  

eksempler på udfyldelse af skemaerne 
11:15 – 11:45 Gode eksempler på projekter fra Organic RDD samt eksempler på forretnings-

planer fra projekter med forskningsindhold 
11:45 – 12:30 Spørgsmål og svar 
12:30 – 13:15 Frokost og networking 
13:15 – 15:00 Mulighed for sparring på projektidéer (kræver tilmelding på forhånd) 
 Mulighed for sparring vedr. kommunikationsplan (kræver tilmelding på  

forhånd) 
 
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. 
Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 5. marts 2019 
Tilmelding kan ske ved at sende en mail til Janne Krabsen på icrofs@icrofs.org 
Gør opmærksom på, hvis du gerne vil have individuel sparring på din projektidé eller om din 
kommunikationsplan. 
 
Kontaktperson vedr. Organic RDD ved ICROFS:  
Ilse A. Rasmussen, tlf.: 51779512, mail: IlseA.Rasmussen@icrofs.org  
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