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Solar Fuel

- Fremtidens bæredygtige brændstof

Klimakrisen presser sig på. Vi står med et presserende behov for at omstille vores energisystem.
Heldigvis er den grønne omstilling godt i gang, men hvis vi skal lykkes med at skabe fremtidens
bæredygtige energisystem, skal vi have flere teknologier med.
Vi er stolte af at være en del af et nyt EU-projekt LICROX, der arbejder på at udvikle en ny teknologi,
der omdanner sollys, vand og CO2 til flydende brændstof. Teknologien hedder Solar-to-Fuel og
handler kort fortalt om at skabe et vedvarende brændstof, som er flydende og derfor ikke afhængigt
af at skulle kobles til et elnet.
Vores rolle i projektet er at yde rådgivning og sikre, at denne nye teknologi udvikles, og
implementeres i overensstemmelse med sociale og samfundsmæssige behov, så fremtidens
brændstoffer og industrielle produkter produceres til gavn for mennesker og miljø.

Læs mere om LICROX her
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EBRAINS Unconference
21. juni 09:00-12:00

Vær med til at styrke fremtidens hjerneforskning og deltag i EBRAINS Unconference. Det sker 21.
juni, og du kan stadig nå at byde ind med emner.
EBRAINS Unconference er en 3-timers online deltagerdrevet konference, hvor du sammen med
andre ligesindede er med til at fastsætte temaerne og diskussionerne indenfor et overordnet tema.
Du skal deltage, hvis du gerne vil have:
• En helt særlig mulighed for at udvide din viden indenfor hjerneforskning
• Interessante og fagligt relevante diskussioner inden for dit interessefelt
• Mødet med nye potentielle samarbejdspartnere og udvidelse af dit professionelle netværk!
Temaet i denne EBRAINS Unconference handler om de muligheder, udfordringer og erfaringer, som
du kan have oplevet i krydsfeltet mellem forskning og praksis indenfor hjerneforskning.
Vi værdsætter dit bidrag og dine interesser. Derfor kan du indsende et emne, som du mener bør
diskuteres på dagen. De 5 mest populære emner blandt deltagerne, vil udgøre programmet for
dagen.
Denne unconference bliver lavet af EBRAINS Community. EBRAINS Community er en ny digital
forskningsinfrastruktur, det er udsprunget af det EU-finansierede Human Brain Project, der
siden 2013 har indsamlet data og redskaber indenfor digital neuroscience, hjernemedicin og
hjerneinspireret teknologi.

Tilmelding senest 20. juni
Tilmeld dig her
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Vores politikere spiller brætspil
for klimaet

Normalt lyder det ikke nødvendigvis positivt, hvis vi hører, at politikerne spiller om vores fremtid.
Men det er faktisk præcis, hvad vi gerne vil have politikerne til for at finde de gode og langsigtede
løsninger indenfor klimatilpasning i Danmark.
Det er altafgørende, at de lokale politikere tager effektive og solide beslutninger, da lovgivning og
lovændringer om kystsikring og klimatilpasning er kompleks.
Derfor har vi sammen med Region Midtjylland og Coast to Coast Climate Challenge udviklet
Klimaspillet. Det er et realistisk og dilemmafyldt spil, der er designet til at vise, hvor kompliceret et
problem vi står overfor, men samtidigt eksemplificerer hvordan den bedste tilgang til langsigtede
løsninger kan se ud.
Lokale politikere i Ringkøbing har allerede været i gang ved spillebordet, for at forstå hvordan
klimaforandringer påvirker det stigende vand, og hvordan man klimatilpasser byer bedst muligt.

Se mere om klimaspillet her
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Europas fremtid i hænderne på
borgerne

På Europadagen 9. maj blev anbefalingerne fra det største borgerinddragelses-projekt i Europa
nogensinde præsenteret.
800 borgere har været del af projektet med titlen Conference on the Future of Europe. Projektet blev
søsat af EU-kommissionen for et års tid siden med ambitionen om at give almindelige EU-borgere
mulighed for at komme med input til, hvordan Europas fremtid skal udformes.
Vi har været med hele vejen fra udviklingen af metode, planlægningen og afholdelsen af de tværeuropæiske borgerpaneler, der endte ud i 49 borgerforslag som handler om alt fra klima og miljø til
sundhed og uddannelse.
En af de vigtigste pointer fra projektet er bedst sagt med et citat fra formanden for EuropaKommissionen, Ursula von der Leyen.
”Democracy, peace, individual and economic freedom. This is what Europe stands for today when
the war rages again on our continent. This is at the heart of the Conference on the future of Europe.
The European Union has to continue to deliver on European citizens’ expectations. Today, their
message has been received loud and clear. And now, it is time to deliver.”

Læs om konferencen her
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KNOCAs første annual meeting
28. juni 10:00-16:45 CET

For snart et år siden var vi med til at lancere netværket KNOCA (Knowledge Network On Climate
Assemblies)
KNOCA er et europæisk vidensnetværk der samler og koordinerer forskning i klimaborgerting
og læring på tværs af landegrænser, for kunne tilbyde evidensbaseret rådgivning til offentlige
myndigheder og civilsamfundsorganisationer vedrørende design og implementeringen af
klimaborgerting.
Det er en fantastisk rejse, hvor vi har æren af både at facilitere netværket, men også at sikre
kommunikationen.
I anledningen af, at KNOCA snart kan fejre sin første fødselsdag, inviteres du med til netværkets
første årlige møde 28. juni kl. 10:00-16:45.
Det sker virtuelt, så hvis du interesserer dig for klima og inddragelse, er det en oplagt mulighed for at
blive opdateret på den nyeste viden og skabe nye netværksrelationer.
På dagen vil Laurence Tubiana, CEO for the European Climate Foundation og medlem af KNOCAs
Advisory Council tale om vigtigheden af klimaborgerting som dagens Key Note-speaker.
Du kan også deltage i dagens ’Pitch and Meet’ om hvad vidensnetværkets næste skridt bør være.
Her vil deltagende på demokratisk vis byde ind med emner og forslag, for at være med til at forme
KNOCAs fremtid.

Du modtager et program for dagen efter tilmelding
Tilmeld dig her
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