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Partnersøgningsevent (Brokerage event) den 2. og 3 december om Horizon Europe's Klynge 4, det
digitale område, industrien og rummet i 2022

Kære EU-DK Supportere
Så kom annonceringen af online-partnersøgningsevent for Klynge 4-mulighederne i 2022. Det løber af stablen den 2. og 3. december.
Se info og registrering på: https://digital-industry-2021.b2match.io/
Sitet vil være kontinuerligt åbent de næste 3 måneder, for at understøtte længerevarende netværksmuligheder.
Bonusinfo: Der er også et særligt partnersøgningsforum for RUM-delen af klynge 4. Det er åbent indtil ansøgningsfrist den 16. februar 2022.
Se info og registrering for RUM-interesserede på https://horizon-europe-space-brokerage-event.b2match.io/
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Emne: Info days om Horizon Europe's Klynge 4, det digitale område, industrien og rummet i 2022
Kære EU-DK
Klynge 4, ”Digital, Industry & Space”, holder virtuelle Info Days den 29/30. november og 1. december 2021.
De tre dage omhandler mulighederne i 2022.
Se programmet her:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-4_en
Registrering er ikke nødvendig.
Europa-Kommissionen har også planer om et online-partnersøgningsevent (brokerage event) i forbindelse med klynge 4’s 2022-muligheder.
Datoen er ikke endeligt fastsat, men jeg vender tilbage med oplysningerne, så snart jeg har dem.
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-Du har modtaget denne besked, fordi du abonnerer på gruppen "EU-DK Support netværk" i Google Grupper.
Hvis du vil ophæve abonnementet på denne gruppe og ikke længere modtage mails fra den, skal du sende en mail til
EUDKSupport+unsubscribe@googlegroups.com.
Hvis du vil se denne diskussion på nettet, skal du besøge
https://groups.google.com/d/msgid/EUDKSupport/877c2b0fadf14f9384424f574ffb1caf%40ufm.dk.

