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Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science 
Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och före-
tagen i Videum Science Park samt övriga intresserade 
bjuds in till gemensam lunch och aktuella forsknings-
föredrag. Forskarlunchen ordnas av Videum Science 
Park och Linnéuniversitetet med medel från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

Här finns möjlighet för både dig inom näringslivet eller 
som anställd på Linneuniversitetet att knyta kontakter  
och hitta kunskap och framtida utvecklingsmöjligheter. 
Linnéuniversitetets koordinator i Bryssel är på plats och 
kan hjälpa till med kontakter och svara på dina EU-frågor.

TID klockan 11-13 
DATUM måndag den 19 juni 2017 
FÖR VEM Forskarlunchen är öppen för alla intresserade. 
PLATS Echo i Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö 
KOSTNAD Ingen, Videum bjuder på lunchen.  
Utebliven anmäld deltagare faktureras 200 kr. 
Begränsat antal deltagare.  
ANMÄLAN senast 15 juni på videum.se/biljettkiosken

Information Engineering Centre (IEC) bygger samverkan 
mellan akademi, näringsliv och det offentliga för att 
synliggöra den digitala sektorn, förankra forskning och 
utveckla branschkluster. Arbetar för att i regionen etable-
ra ett IT-forskningsinstitut knutet till Linnéuniversitetet. 
Projektledare: Lars Hornborg

Projektet Linnaeus Technical Centre (LTC) arbetar för att 
stärka konkurrenskraft, kompetens och lönsamhet för  
teknikföretagen i Linnéregionen. På Linnéuniversitetet 
finns forskare och studenter som kan hjälpa dig att ta  
din idé, produkt eller problem ett steg vidare.  
Projektledare: Ola Dagbro

Linnaeus Innovation Design Lab (Lidlab) - ett kompe-
tenscenter för design, innovation och entreprenörskap. 
För dig som är nyfiken och intresserad av nytänkande i 
företaget, nya funktioner, lösningar, affärsmöjligheter, 
behovsfokuserade insatser och ett starkare varumärke. 
Projektledare: Ann-Christin Bayard

Regional Utveckling inom Välfärdsteknologi och ehälso-
tjänster i Samverkan (RUVeS) - ett projekt med visionen 
om en fungerande regional ehälsomarknad där match-
ningar av digitala lösningar och behov sker i samspel 
mellan regionens små och medelstora företag samt vård, 
omsorg och individ. Projektledare: Anna-Lena Nilsson

Linnéuniversitet presenterar pågående EU-projekt. 


