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Beslutade projekt - senaste utlysningen

Under beviljade projekt kommer du inom kort kunna läsa och inspireras av de projekt som fick 
stöd på upp till 4 000 000 kronor i den utlysning som stängde i mars. 14 projekt beviljas 
sammanlagt 44,8 miljoner kronor i bidrag. Dessa projekt har totalt budgetar på 95,2 miljoner 
kronor. 

Stora Elektronikdagen med SUMMIT 2017

Varmt välkommen till årets Stora Elektronikdagen med SUMMIT för Smartare Elektroniksystem.

Praktisk information
Datum: 13 september
Plats: Clarion Hotell, Stockholm 
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: sker här, senast 1 september

Utlysning för Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt

Nu finns det möjlighet att söka stöd via Smartare Elektroniksystem. Detta är vår årligt 
återkommande utlysning för Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt.

Fram t.o.m. 24 augusti kan man söka finansiering för genomförbarhetsstudier inom något av 
våra spets- eller insatsområden. Vi välkomnar enskilda företag eller konsortier, dock måste 
det vara minst ett företag med i konsortiet. Man kan söka maximalt 400 000 kr i bidrag och 
måste då stå för minst lika mycket i egen finansiering. Genomförbarhetsstudierna kan vara 
helt fristående men de kan också innebära en möjlighet för dem som vill förbereda ett större 
forsknings- och innovationsprojekt inom Smartare Elektroniksystems nästa utlysning som 
öppnar januari 2018.

Sista ansökningsdag är 24 augusti 2017 kl. 14.00.

Läs mer på Smartareelektroniksystem.se där det även finns en film som beskriver 
processen för hur ni söker stöd. Vårt programkontor hjälper dig gärna med tips och råd kring 
hur ni gör ansökan. 
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På agendan för dagen finns:
Anders Ekholm, Vice VD på Institutet från Framtidsstudier berättar om vart vi är på väg. Vi 
kommer även få höra om nya innovationsprojekt gällande ny teknik som inspirerar. En 
programpunkt kommer att vara det så viktiga arbetet gällande "Handboken" med syfte att få 
tydliga underlag och bra kommunikation som ger snabbare leverans med högre kvalitet. => 
Effektivare värdekedja och ökad konkurrenskraft.

Detaljerat program finns på vår site. Anmäl dig redan idag platserna är begränsade. 

Turné med svenska spetsområden

Efter uppskattade stopp fortsätter nu vår turné i landet. Välkomna till inspirationsdagar som 
öppnar dörrar till svenska spetsområden, ny finansiering och nya samarbeten för 
Forskning, Utveckling och Innovation.

Tillsammans med kompetensnaven, Branschorganisationen Svensk Elektronik och 
PhotonicSweden åker vi på turné runt om i Sverige. Meningen med dessa tillfällen är att 
underlätta för er att komma i kontakt med de bästa aktörerna, som sitter på kunskap om 
svenska spetsområden, och få mer information om hur de kan hjälpa er.

Så här ser de kommande stoppen ut:
19 september Skellefteå
10 oktober Jönköping (prel)
25 oktober Halmstad

www.smartareelektroniksystem.se

Unregister from this newsletter.
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