
BÆREDYGTIG 
UDVIKLING 
GENNEM NYE 
PARTNERSKABER

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på nukiga.dk eller 
følg os på Facebook, Instagram og LinkedIn  

– søg efter Foreningen NUKIGA

NUKIGA vil styrke dialogen, 
samarbejdet og innovationskraften 
på tværs af Rigsfællesskabet.

 NUKIGA
Vi faciliterer værdiskabende  
partnerskaber mellem iværksættere, 
virksomheder og studerende

Vi udvikler et  
virtuelt væksthus

Vi skaber ny viden om Grønland i Danmark 
gennem en række kulturelle projekter.

Dialog og partnerskaber opstår, når mennesker 
mødes enten fysisk eller online. Vores arbejde 
er derfor funderet i både fysiske såvel som 
online events og projekter.

NUKIGA  
OG FN’S 
VERDENSMÅL
Verden i dag er tættere  
forbundet end nogensinde før. 

Bedre adgang til teknologi og viden er en  
vigtig måde at dele ideer og fremme innovation på. 
NUKIGA arbejder på at levere ind til særligt  
FNs verdensmål nr. 17 – partnerskab for handling  
– og dermed medvirke til at styrke partnerskaber  
for en bæredygtig udvikling. 

www.nukiga.dk



ET VIRTUELT  
VÆKSTHUS

Målgruppen for det virtuelle væksthus  
er iværksættere, studerende og det  
etablerede erhvervsliv i Rigsfællesskabet.

Målet er at: 
Understøtte udviklingen af nye  
virksomheder i Grønland. 

Øge innovationsniveauet og netværks- 
skabelsen på tværs af målgruppen. 

Sikre virksomhedernes adgang  
til kvalificeret arbejdskraft. 

Sikre en øget adgang til  
og udveksling af viden. 

Gennem synliggørelsen af grønlandske iværksættere og 
studerende og gennem etableringen af mentorordninger 
på tværs af iværksættere og virksomheder samt bred 
videnudveksling skal det virtuelle væksthus fremme nye 
partnerskaber, der bygger på erfaringer,  
viden og innovation. 

Med væksthuset kan vi være med til sikre udviklingen af 
nye virksomheder og arbejdspladser med udgangspunkt 
i innovation, videnudveksling og nye partnerskaber.

STEMMER FRA 
GRØNLAND
I NUKIGAs arbejde går erhverv og kultur hånd i hånd. 
Vi vil styrke sameksistensen og den mellemmenneskelige 
forståelse i Rigsfællesskabet ved at formidle de 
fortællinger vores netværk af iværksættere, kunstnere og 
meningsdannere bærer med sig i deres produkter og 
aktiviteter.

Gennem koncerter, debatarrangementer m.m. vil vi være 
med til at udbrede moderne grønlandsk kunst og kultur 
i Danmark. Grønlandske kunstnere, iværksættere og 
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PROMOVERING 
AF IVÆRKSÆTTERE 

OG MENTORER

meningsdannere er bærere af fortællinger, der kan 
give et indblik i alle nuancerne af Grønland i det 
21. århundrede. 

Stemmer fra Grønland giver publikum mulighed 
for at møde mennesket bag fortællingerne, pirrer 
nysgerrigheden og skaber grundlag for dialog.

VIDEN OG  
VÆRKTØJER

NYE 
PARTNERSKABER






