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Kunne du tænke dig at udvikle løsninger til de nye vækstmarkeder sam-
men med internationale organisationer og verdens bedste forskere? Så 
se her.

Netværket access2innovation støtter og etablerer samarbejder mellem 
humanitære organisationer, forskere og små og mellemstore virksomhe-
der, der er interesserede i at sælge løsninger på de afrikanske vækstmar-
keder.

Den økonomiske vækst i Østafrika er blandt de mest eksplosive i verden 
for øjeblikket; men det afrikanske marked er svært at komme ind på – 
især for små og mellemstore danske virksomheder.
Samtidig er der et stort behov for innovative løsninger, som danske forske-
re og virksomheder er kendt for at kunne levere. Især indenfor områderne 
vand og sanitet, fødevarer og vedvarende energi.
Den udfordring har netværket access2innovation taget op.

Ved at tage udgangspunkt i lokalt forankrede organisationer som Røde 
Kors, Mellemfolkeligt Samvirke, CARE og Verdensnaturfonden og bruge 
dem i samarbejdet om at definere marked og behov, får interesserede 
virksomheder muligheder for at teste og udvikle løsninger sammen med 
forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet og CBS.

Med støtte fra Forsknings- og Invationsstyrelsen og EUs Regionalfond, kan 
access2innovation give økonomisk støtte udvikling og test af produkter.

Lige nu har access2innovation fem konkrete udfordringer, som de søger 
virksomhedspartnere til:

Energy Hub-løsning til Uganda – i samarbejde med Verdensnaturfonden
WWF har sat som mål at gøre Kasese-distriktet i Uganda CO2-neutralt i 
2030. Men en stor del af befolkningen har ikke adgang til elnettet. Derfor 
skal der tænkes alternativt i forhold til at gøre energien tilgængelig.
Klik for at læse mere.

Energi fra affald i Uganda – i samarbejde med Verdensnaturfonden
Endnu en udfordring i Kasese-distriktet, hvor lokale myndigheder og sam-

arbejdspartnere leder efter virksomheder, der kan bidrage med at udvikle 
løsninger, der kan omdanne affald til energi.
Klik for at læse mere.

Chili-bønder i Uganda – i samarbejde med CARE Danmark
Chilibønderne ved Fort Portal dyrker chili for at holde elefanterne væk. 
Men chilien rummer et stort økonomisk potentiale, hvis bønderne kan få 
adgang til vand, kølefaciliteter - og markedsinformation, så de ikke bliver 
snydt af opkøberne.
Klik for at læse mere.

Sanitetsløsninger til slumområder – i samarbejde med Dansk Røde Kors
Behovet for velfungerende sanitetsløsninger i slumområderne nær 
Nairobi er enorme. Og har man udviklet de rigtige løsninger, er der gode 
muligheder for at sikre en stabil forretning.
Klik for at læse mere.

Mejeriløsninger i Uganda – i samarbejde med UCCCU
Mejerikooperativet Uganda Crane Creamers Cooperative Union (UCCCU) 
samler 18,000 bønder i det sydlige Uganda. Kooperativet er velfunge-
rende, men de har brug for bedre malkeudstyr og kølefaciliteter for at 
optimere deres produktion.
Klik for at læse mere.

De fem forretningmuligheder bliver yderligere uddybet ved en match-
makingkonference på Nordkraft i Aalborg den 10. oktober 2012.

Fra 4. - 12. december gennemfører access2innovation en delegationsrejse 
til Uganda for interesserede virksomheder.

For yderligere information, se mere på hjemmesiden
www.access2innovation.com

Gør en god forretning i Afrika
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