Spændende vandpolitisk netværk på vej
Begrænset deltagerantal – tilmeld dig nu!
DANVA og Dansk Miljøteknologi er gået sammen om at
arrangere et nyt vandpolitisk netværk til foråret. Det er en
møderække, der har som formål at styrke samarbejdet i den
danske vandsektor, og som vil give værdifuld viden, ny
inspiration og nyttige kontakter.
Den danske vandbranche har en fælles vision om at, Danmark i
2025 skal være verdensførende i at levere intelligente,
bæredygtige og effektive vandløsninger. Det er en både
udfordrende og begejstrende ambition for os alle.
Løsningerne skal øge menneskers adgang til rent vand og
sanitet, øge vandforbrugende virksomheders
konkurrenceevne, fremme effektiv brug af vandressourcer,
føre til et renere globalt miljø og sikre befolkningen mod
oversvømmelser.
Alt dette kræver dialog: Mellem vandselskabernes
medarbejdere og leverandører af teknologi, komponenter og
udstyr. Mellem myndigheder og vidensinstitutioner og
branchen. Og det kræver samarbejde om styrkepositioner,
innovation, demo-projekter, eksport og åbning af markeder og
om fælles påvirkning af rammer og lovgivning.
Hvordan kan Danmark være med til at løse fremtidens globale
vandudfordringer samtidig med, at vi udvikler spændende,
meningsfyldte og gode jobs til os selv? Det vil vi diskutere på
en række netværksmøder henover foråret - med ét netværk i
Skanderborg og ét netværk i København.

Der er et begrænset deltagerantal på 50 i begge
netværk. Skynd dig at ansøg her:
info@danskmiljoteknologi.dk.
Netværket vil blive sammensat, så det er
repræsentativt for hele sektoren.
Pris: for medlemmer af DANVA og DMT:
10.000 kr/Ikke medlemmer: 11.000 kr.
Kontakt: Jonas Fredsted Villadsen, DMT
jfv@danskmiljoteknologi.dk/ 27141599
Miriam Feilberg, DANVA mfe@danva.dk/
22441452

Vær med og mød fremtrædende politikere, centrale
embedsfolk, dygtige medarbejdere i vandselskaber og
teknologiproducenter samt eksperter fra universiteter.
Mødernes drøftelser og forslag vil indgå i det fortsatte arbejde
med at løfte ambitionen om, at Danmark skal være
verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og
effektive vandløsninger, og at Danmark skal fordoble
vandsektorens eksport frem imod 2025.
Møderne vil endvidere drøfte de nødvendige
rammebetingelser, herunder Regeringens forsyningsstrategi.
Med venlig hilsen Carl-Emil Larsen, direktør DANVA, og Jørn
Jespersen, direktør Dansk Miljøteknologi

