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NORDIC BUILT CITIES CHALLENGE

Tid: 
Sted:
 
Tilmelding: 

19. marts kl. 10:00-12:30
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gl. Mønt 4, 117 
København K, mødelokale 6 og 7 (kort)
Tilmeld dig her senest den 12. marts 2015

Yderligere informationer: 
 Kristina Mårtensson

Projektleder Nordisk Innovation 
k.martensson@nordicinnovation.org

+47 904 07 669

NORDIC BUILT CITIES (NBC) har til formål at fremme innovative løsninger for smarte, attraktive og bæredygtige byer I Norden og 

udlandet. NBC skal kombinere nordiske kernekompetencer og værdier, tilbyde attraktive arenaer for samarbejde og bidrage til 

gennemførelse af projekter som viser skalerbare løsninger i verdensklasse. NBC er initieret af de nordiske ministre for erhverv, ener-

gi- og regionalpolitik (MR-NER), og indgår som et flagskibsprojekt under det danske formandskab for Nordisk Ministerrråd i 2015. 

Projektet ledes af Nordisk Innovation under tilsyn af og i samarbejde med nationale myndigheder.  

Informationsmøde om nordisk konkurrence om løsninger til 
smarte, attraktive og bæredygtige byrum

PROGRAM

10.00

10.20

Velkomst v/ Erhvervsstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Information om Nordic Built Cities Challenge  v/ Nordic Innovation

Let anretning og networking

Spørgsmål og svar11.00

11.30-
12.30

I 2015 lanceres første del af den nordiske konkurrence, Nordic Built Cities Challenge, der afholdes i 
alle nordiske lande i 2015-2016. Konkurrencen har til formål at støtte udviklingen af smarte, attraktive 
og bæredygtige løsninger til byrum i Norden – løsninger som efterfølgende kan promoveres  gennem 

eksportfremstød uden for Norden.   

I første del af konkurrencen søges otte nordiske byrum, der kan danne ramme om udviklingen af løsninger. 
Denne invitation retter sig især mod ”ejere” (kommuner, private ejere m.fl.) af sådanne byrum. Invitationen 

retter sig endvidere mod udviklere af smarte, attraktive og bæredygtige løsninger til byrum i Norden. 

De byrum, der udvælges, opnår finansiel støtte fra Nordic Innovation til at udvikle byrumsløsninger. Endvidere 
giver deltagelsen mulighed for en markant international eksponering af byrummet.

Konkurrencen er baseret på Nordic Built Chartret om smart, attraktivt og bæredygtigt byggeri, som et stort 
antal nordiske virksomheder og organisationer har underskrevet.

BAGGRUND

http://www.nordicinnovation.org/nordicbuilt/news/we-need-your-urban-challenge/
https://www.google.no/maps/place/Ministeriet+For+By+Bolig+og+Landdistrikter/@55.681188,12.581601,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46525319e3e6a073:0x8559293d37cbaaef?hl=no
http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=414B594773484B5C417740&EventId=47435C46744041504571&SessionId=47455A4776414A5C4A71

