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Möjligheter att söka finansiering för framtidens elektronik

Nu finns information om hur ni kan söka finansiering på upp till 4 miljoner kronor ute på 
Vinnova.se. Portalen för ansökan öppnar den 8 januari och sista ansökningsdatum är den 8 
mars kl 14:00.

Läs mer i nyheten på Smartareelektroniksystem.se där vi även lyfter hur våra kompetensnav
kan hjälpa dig.

Ansöker gör du på Vinnova.se.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor. Vårt programkontor hjälper dig gärna med tips 
och råd kring hur ni gör ansökan. 

Beslutade projekt - senaste utlysningen

Under beviljade projekt kan du nu läsa och inspireras av de projekt som fick stöd på upp till 400 
000 kronor i utlysningen för Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt som stängde den 1 
september. 

Tips på andra utlysningar

Just nu finns många andra spännande utlysningar igång eller på väg ut. Här tipsar vi om några 
möjligheter till att få finansiering.

• EURIPIDES2 med flera utlysningar och event för att skapa projekt listas med information 
om vad som krävs och när de är här.

• Det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030 har en öppen utlysning om 
produktion som du kan läsa mer om här.

• I början av januari beräknas nästa utlysning från det strategiska innovationsprogrammet 
Process Industrial IT and Automation (PiiA) att öppna. Det söker projektförslag på 
Forsknings, utvecklings och innovationsprojekt (FUI-projekt). Du kan läsa mer om det 
här.

• Tekes och Vinnova anordnar en informations och ”brokerage event day” i Helsingfors 8 
feb. Information om kommande utlysningar inom programmen ECSEL, EUREKA, ITEA3, 
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Celtic Plus, Euripides2 och H2020 samt en möjlighet att pitcha projektidéer för att hitta 
partners bland svenska och finska aktörer. Mer info kommer på Vinnova.se

Save the date! 

Den 30 mars 2017 ger Smartare Elektroniksystem en återblick av programmets milstolpar och en 
möjlighet att styra dess framtid. Alla som teckande Letter of Intent (det var många och vägde 
tungt vid utvärderingen), och alla som vill ansluta sig, är varmt välkomna till en intressant heldag.

Vi återkommer med detaljer. Missa inte att påverka insatserna för ett av Sveriges viktigaste 
områden!

Träffa oss runt om i Sverige

Smartare Elektroniksystem arrangerar event och deltar på mässor och konferenser under året. 
Bland annat kommer ni träffa oss på:

• 26 jan, TEC Göteborg, Göteborg
• 8-9 mars, Elektronik 2017, Göteborg
• 30 mars, Workshop om framtiden, Stockholm
• 3 maj, TEC Linköping, Linköping
• 18 maj, ElektronikEXPO, Västerås
• 13 sep, Stora Elektronikdagen med SUMMIT, Stockholm
• 28 sep, TEC Lund, Lund
• 7-8 nov, Embedded Conference Scandinavia, ECS, Kista

Kom gärna förbi oss så berättar vi mer om vilka pengar som finns att söka och hur ni kan söka 
dem. 

Vi tipsar

Här är en del event som vi vill tipsa om, hör gärna av dig om du har tips på fler:

• 18 jan, Direktivsdag - Extra tillfälle, Stockholm
• 19 jan, IPC-dag, Stockholm
• 23 jan, Cyberförsvarsdagen 2017, Stockholm
• 25 jan, Seminarium om litiumjonbatterier, Stockholm
• 31 jan, Informationsmöte: Eurostars – Finansiering för innovativa små- och 

medelstora företag som vill växa, Stockholm
• 7 feb, Digi Demo Day, Trollhättan
• 4 maj, #SIP17, Stockholm
• 16 - 17 maj, Code Meetup, Kista
• 21 - 23 maj, ISiCPEAW 2017, Stockholm
• 18 - 19 okt, Software Technology Exchange Workshop, STEW, Stockholm

www.smartareelektroniksystem.se

Unregister from this newsletter.
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