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DEN DANSKE BRINT- OG BRÆNDSELSCELLEDAG 2018
D. 19. NOVEMBER 2018 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Mandag den 19. november afholdes Den danske brint- og brændselscelledag 2018. Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Brintbranchen, Innovationsfonden, EUDP og
Syddansk Universitet. Dagen foregår i Odense hos Syddansk Universitet i tidsrummet fra kl.
10 til 16, og er en glimrende mulighed for at få et overblik over den interessante udvikling på
brint- og brændselscelleområdet.
Hvert år påbegyndes og afsluttes en række projekter indenfor brint-, elektrolyse- og
brændselscelleområdet med støtte fra EUDP og Innovationsfondens programmer. Den danske brint- og brændselscelledag er en mulighed for at kunne holde sig opdateret på disse
spændende projekter, høre resultater fra afsluttede projekter og netværke med branchekolleger.
I løbet af dagen vil flere forskellige projektledere præsentere deres seneste resultater, og
der vil være lejlighed til spørgsmål og diskussion. Derudover vil der være poster sessions,
hvor man i mere uformelle rammer kan lære mere om de præsenterede projekter.
Dette års brint- og brændselscelledag vil også rette fokus på rammerne for forskning og
udvikling i europæisk sammenhæng, og du kan ligeledes høre nyt fra FCH JU.
Kom og vær med når vi slår dørene op og præsenterer den seneste forskning - alle er
velkomne, og vi glæder os til at se jer til Den danske brint- og brændselscelledag 2018!

Tilmeld dig arrangementet her, hvor du også kan holde
dig opdateret på program mm. Deltagelse er gratis.
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PRAKTISK INFORMATION
DATO: 		
TID: 		

D. 19/11 - 2018
KL. 10.00 - 16.00

ADRESSE:
Syddansk Universitet
		Campusvej 55
		
5230 Odense M
		
Auditorium O100, bygning 34. 1, Level 1
		(markeret med gult på kortet)
Da der foregår byggeri i forbindelse med den nye letbane, er der visse afspærringer og omkørsler.
Vi anbefaler derfor, at man beregner ekstra transporttid, hvis man kommer i bil. Grundet afspærring ved campusvej, sker adgangen til parkeringspladserne fra Munkebjerg ad Fionavej (NB: nogle
steder fejlagtigt benævnt som Forskerparken).

