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1) Utlysning öppen 14 januari - 14 mars
  

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnovas,
Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med
satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala
samhällsutmaningar. 

  
Vår utlysning för Forsknings- och Innovationsprojekt är nu öppen och din ansökan ska vara inlämnad
senast 14 mars.

  
Vårt programkontor kan hjälpa dig med ansökan och att hitta samarbetsparter. Kontakta Programchef
Magnus Svensson, magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se tel: 0706 96 36 17

  
 

Läs mer här

2) Öppen utlysning Euripides 2
  

Har du projektförslag med liknande inriktning som inom Smartare elektroniksystem, men med europeiska
parter? Titta då på utlysningen inom EUREKA-Euripides2

  
Ansökan senast 1 mars, och läs om villkoren på https://www.euripides-eureka.eu/calls eller på Vinnovas
hemsida https://www.vinnova.se/e/eureka-kluster-medfinansiering/euripides-2-varutlysning-2019/

  

3) Svensk-finsk nätverksdag inom IKT och digitalisering
  

Eventet riktar sig till dig som vill delta i europeiska samarbetsprojekt och starta med att hitta svenska och
finska parter.
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Datum: 5 februari
 Plats: Kista

  
Läs mer här

4) Träffa oss här: TEC Gbg 23/1 
  

Träffa oss på Evertiq Expo Göteborg, så mycket mer än bara ett vanligt event.
  

Läs mer här

Smartare Elektroniksystem
Du får detta mail då du är med i Smartare Elektroniks maillista, har deltagit på något av våra evenemang, något
evenemang vi medverkat kring eller önskat få våra utskick. Om du inte längre önskar få information från oss kan

du avregistrera dig här eller kontakta kansliet info@smartareelektroniksystem.com . Vi behandlar i förekommande
fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen

och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte
under längre tid än som behövs. För mer information om hur och varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår

personuppgiftspolicy. 
  

Teknikföretagens Branschgrupper AB, Box 5510, Storgatan 5, 114 85 Stockholm, 08-782 08 50
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