
Danmark har en gruppe virksomheder, som arbejder meget aktivt med 

områder som ”System-on-Chip”,”Indlejrede Systemer”, ”Embedded 

Computing” og ”Pervasive Computing”. Disse virksomheder, beskæf-

tiger sig alle med samme sag - nemlig at indbygge øget funktionalitet 

(intelligens) i produkter og processer via elektronik og software. EU-

systemet er gennem de senere år blevet opmærksom på betydningen 

af dette område, og man har derfor på europæisk plan valgt at satse 

målrettet på forskning og udvikling inden for dette felt gennem initia-

tivet ARTEMIS.

ARTEMIS 
– EU-midler til udvikling

Informationsmøde den 26. februar 2009

Kl. 09.30 - 16.00, Industriens Hus, Rådhuspladsen, København

For at få del i de mange EU-midler, der uddeles gennem ARTEMIS-initiativet, har vi 

etableret D-ARTEMIS projektet (Dansk Artemis), som har til formål at samle alle danske 

aktører inden for området til en koordineret indsats. Projektet løber frem til 30. juni 

2009, og hensigten er at opnå en øget dansk deltagelse i de tunge - og relevante - pro-

jekter, som kan give adgang til de store midler, der er øremærket til ARTEMIS-området 

(ca. 2,5 mia. EUR). D-ARTEMIS-konsortiet rummer alle de væsentlige danske aktø-

rer inden for domænet, nemlig: Alexandra Instituttet, DaNES-samarbejdet, ITEK samt  

universiteterne SDU/MCI, AAU/CISS, DTU/IMM og AU/Daimi.

Ved et møde i Bruxelles d. 13./14. januar blev de indledende skridt taget til ca. 20  

projekter, som alle i større eller mindre omfang søger deltagere – specielt SMV’er.

Målet med informationsmødet den 26. februar er således dels at drøfte mulighederne 

for dansk deltagelse i disse projekter og dels generelt at sikre dansk deltagelse i Call 2, 

som offentligøres netop denne dato.  

(se https://www.artemisia-association.org/brokerage2009_networking) 

Det er gratis at deltage i mødet, og vi byder på en lille forfriskning efter mødet.

Tilmelding

Tilmelding til arrangementet kan ske via www.ciss.dk senest den 20. februar 2009.



PROgRAm

AnkOmsT
Indskrivning og kaffe

kl. 09.30 – 10.00

mødeT åbnes 
Dansk deltagelse i ARTEMIS. Hvorfor og hvordan?
Fuldmægtig Jan Windmüller, Innovationspolitisk Center, MVTU

kl. 10.00 – 10.15 

ARTemis – eUs teknologiske platform 
inden for indlejrede software systemer
Hvilke planer har ARTEMIS for fremtiden? (Mål og strategier)
Professor Jan Madsen, DTU/IMM

kl. 10.15 – 10.40

The ARTemis AnnUAl WORk PlAn 2009
Præsentation af planen og proceduren for Call 2
Adten Berg, Programkoordinator ARTEMISIA ASSOCIATION

kl. 10.40 – 11.10

PRAkTisk infORmATiOn Om ARTemis
Præsentation af resultater fra Call 1 and mulighederne i Call 2
Tom Clausen, Project officer, Embedded Systems and Control, 
DG Information Society and Media, EU

kl. 11.10 – 11.40 

POsTeR sessiOn 
– Introduktion ved Jan Zneider, ITEK

kl. 11.40 – 12.20 

fROkOsTkl. 12.20 – 13.00 

eUROPæiske visiOneR fOR embedded sysTems design 
QUASIMODO, MULTIFORM og ARTIST DESIGN er alle FP7-projekter med 
dansk deltagelse. Erfaringer fra dette samarbejde videregives – specielt 
med focus på SMVer
Professor Kim G. Larsen, direktør, CISS, AAU

kl. 13.00 – 13.30 

siemens A/s 
Visionerne bag Siemens’ ”Embedded activities”
Direktør Claus Møller, Siemens

kl. 13.30 – 14.00 

delTAgelse i eU-PROjekTeR – fORdele Og UlemPeR
Hvad bør man overveje før deltagelse, og hvilken strategi bør man 
lægge for deltagelse?
Adm. direktør Tommy Andersen, Data Respons A/S

kl. 14.00 – 14.20

kAffe Og neTWORking kl. 14.20 – 15.00 

feedbAck fRA POsTeR sessiOnkl. 15.00 – 15.20 

eUROcenTeR 
Hvordan kommer man i gang?
Fuldmægtig Christian Holstein, EuroCenter

kl. 15.20 – 15.35 

OPsAmling – bliv en del Af d-ARTemis 
Jan Zneider, ITEK 

kl. 15.35 – 15.50 

neTWORking – leT AnReTningkl. 15.50 – ? 


