
Indtag vækstmarkedet i Kenya

I

Årlige økonomiske vækstrater på over 8%, 45 millioner forbrugere og producenter der efterspørger bæredygtige løs-
ninger inden for vand & sanitet, bæredygtig energi og agro-business.
Det er baggrunden for, at access2innovation har indgået et nyt og spændende samarbejde med Kenya Climate Innova-
tion Center i Nairobi, for at sikre nordjysk erhvervslivs adgang til et af de mest stabile markeder i Afrika.

Adgang til rent vand og sanitet, effektivt landbrug og vedva-
rende energikilder udgør enorme udfordringer for befolknin-
gen i Kenya, hvor:

•	 85% af alle husholdninger mangler elektricitet;
•	 85 % mangler adgang til vand og sanitet;
•	 30 millioner mennesker er afhængige af fossile brænd-

stoffer til trods for potentialet i sol, hydro og vindenergi.

Danmark er globalt anerkendt for vores know-how og tek-
nologi, der kan løse udfordringerne, men mangler endnu at 
realisere markedsmulighederne på det afrikanske kontinent. 
For en kort introduktion, se filmen ved at følge QR-koden i 
højre hjørne.

Derfor har access2innovation netværket etableret et sam-
arbejde med Kenya Climate Innovation Center, der samler 
entreprenører, virksomheder og universiteter med det fælles 
mål at skabe innovative løsninger indenfor vand & sanitet, 
vedvarende energi og agro-business. 

Access2innovations målsætning er at skabe vækst og ar-
bejdspladser herhjemme og i Østafrika, og derfor vil vi i sam-
arbejde	med	KCIC	identificere	mulige	forretningsområder	og	
sikre nordjysk erhvervslivs adgang til vækstmarkedet ved:

•	 maj: Screening af de 78 igangsatte projekter under KCIC 
med sigte på at afklare behov og efterspørgsel på dansk 
viden;

•	 juni:	Præsentation	af	identificerede	markedsmulighe-
der og business cases i samarbejde med de nordjyske 
erhvervskontorer;

•	 august: Gennemførelse af en Go ’N’ See tur for nordjyske 
virksomheder med introduktion til mulige business cases 
og samarbejdspartnere. Deltagende virksomheder kan få 
støtte på op til 10.000 kr.;

•	 oktober – december: Støtte nordjyske virksomheder med 
op til 50.000 kr. til gennemførelse af forundersøgelser og 
sparring	til	udvikling	af	forretningsstrategier	og	finansie-
ringsgrundlag.

Vil du høre mere om mulighederne og deltage i de kommende arrangementer, skal du kontakte dit lokale 
erhvervskontor eller sekretariatschef i access2innovation Jacob Ravn på tlf. 2770 2318 
eller mail: jr@access2innovation.com

URL til Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jlHrQuoaA8U

http://youtu.be/jlHrQuoaA8U

