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ECS i Bryssel
 
Internationella EU ECSEL JU programmet, EUREKA
klusterprogrammen Euripides2 och Penta arrangerade ett
gemensamt informations- och matchmaking-event, ECS
(Electronic Components and Systems) Brokerage Event, 

 den 15-16 januari 2019 i Bryssel.
  

Området omfattar Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) i
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1) Internationella event
 2) Påminnelse: Utlysning öppen 14 januari - 14 mars 

 3) Save the date: SUMMIT 2019 den 12 september
  

1) Internationella event
  

Smartare Elektroniksystem har deltagit på internationella event under hösten och vintern. 
 Läs vidare för att se var vi varit och vilka event som kommer framöver, där man kan delta för att hitta

internationell samverkan
  

EFECS i Lissabon
 
Smartare Elektroniksystem deltog i en delegation tillsammans
med ca 10 svenska företag när EFECS hölls i Lissabon den 20
till 22 november. Eventet samlade runt 500 personer. Fokus var
på elektronik i form av både hård- och mjukvara och är tänkt för
företag, institut och andra som vill hitta samarbetspartners i
andra länder. 

  
Elektroniktidningen har gjort ett reportage om EFECS i
Portugal. 
 

Läs reportaget här
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bred bemärkelse och Smartare Elektroniksystems
internationaliseringsansvarige deltog tillsammans med Digital
Swedens ambassadörer och ett 10-tal svenska företag.

  
Mer info och pitchpresentationerna finns att ladda hem här och
här. 
 

Svensk-Finsk nätverksdag
 
Inför vårens EU utlysningar inom smartare
elektroniksystemområdet anordnade Vinnova tillsammans med
Business Finland (fd TEKES) den 5e Februari i Kista en
Svensk-Finsk nätverksdag för att skapa nya Nordiska
samarbetsprojekt inom IKT och smartare
elektroniksystemområdet.

 Drygt 100-tal anmälda. Ett 80-tal deltagare deltog inklusive
Smartare Elektroniksystems representant.

 Intressanta presentation från olika aktörer aktiva inom
internationella samverkans- och bidragsmöjligheter samt 30
konkreta projektförslag i en pitchkavalkad.

  
Smartare Elektroniksystem presenterades i två presentationer: 

 - Digital Swedens presentation om svenska internationaliseringsaktiviteter inom IKT området.
 - Thorbjörn Ebefors presenterad Smartare Elektroniksystem och programkontoret hade en mini-monter

med roll-up där småföretagare kom och bad om råd i internationaliseringsfrågor och möjligheter med EU
projekt.

  
 

Presentationerna finns tillgängliga här

Kommande internationella events som vi tipsar om
  

På vår hemsida har vi lagt upp ett urval av relevanta internationella evenemang kring elektronikbaserade
EU-samarbeten med länkar till respektive hemsida för mer info.

 Läs mer om eventen vi deltar på i kalendern här.
 Tips om andra event här

  
Tillsammans med Digital Sweden är Smartare Elektroniksystem inbjudna till ECSEL symposium i juni.
Företag som vill bli representerade i den svenska montern är välkomna att kontakta:
Thorbjorn.Ebefors@smartareelektroniksystem.se

  
Vi kommer också vara på plats i Manchester UK 14-16 maj för EUREKA Innovation Summit.

 EUREKA är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på
världsmarknaden samt skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna.
Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer.
Vinnova är svensk samordnare och svarar för det nationella EUREKA-kontoret.

 Vinnova erbjuder oftast möjlighet till resebidrag för intresserade företag som vill följa med och hitta nya
internationaliserings möjligheter. 

 Mer info om EUREKA här. 
Mer info om eventet här.

  

2) Påminnelse: 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. 

  

https://one-lnk.com/x1ege_G-TH1lS-hsZCGWKJvjNBeWZSeeB443iu53rrfrj-MIdzdp-LiWsXJ5QlDS7gOziuCRdnfYHaKnkwi8dlCVw/x1edc0j6xW5rrEqmRysU5upm6kafzEGV4Tgkj5ivfDGVCqIJ35RasvVDQBTVDxETQ5n0E2-A3GKKIpMkylebJwIAaOqVF4MhLj05esEmK7m-I_0abGTCI7Ixhcd2ea-H0LqvZrC3WODgYUJKIKLl0NQOAKztL5l3MUVFm_lVhU80QNVQYhMw-9qwlp3Lr2Md6iw/
https://one-lnk.com/x1ege_G-TH1lS-hsZCGWKJvjNBeWZSeeB443iu53rrfrj-MIdzdp-LiWsXJ5QlDS7gOziuCRdnfYHaKnkwi8dlCVw/x1eDSHpT7wKiSaV43OQazs76G7CCY3XWPuo_r2wzuo1Wnv7TtLZ2qZlZs8o7R-xtnC0RKbdj8VoiYknjGY5Wdjp03ZCoQw1tP6jblSgOScUGOlFUcegAq5XHiDEvMDihEd_C_FFf-sEbg5_HBnxaKX6Eg/
https://one-lnk.com/x1ege_G-TH1lS-hsZCGWKJvjNBeWZSeeB443iu53rrfrj-MIdzdp-LiWsXJ5QlDS7gOziuCRdnfYHaKnkwi8dlCVw/x1eXhJ5YNZ-WZsfP167twb6k0bF2XYfibMnEk5SpGIkS73NWVc5I3hH986WRMpw5MdZbwmkNQ3tMQLsv-JNXkKsXyOQV0bbkl2iDAz3F1L3dwPrG43lj2JjUG9lTSbrNqiCfuv4YN8Rxo_I-STO9syYheVqFhvMUKgtOSF6Zz-BAOetVX5z54qM2PHcwoaehpQud4KhrSf25ArbcDeipxKtrHW_lNtY8xAns_XFP6a004NMmm8cb48XSS0bHXXMziHX/
https://one-lnk.com/x1ege_G-TH1lS-hsZCGWKJvjNBeWZSeeB443iu53rrfrj-MIdzdp-LiWsXJ5QlDS7gOziuCRdnfYHaKnkwi8dlCVw/x1emVCkKp7eO4WK-kd19Iw0-AtlMEy6D9_UAHnYsYSp_Jf1NJlVd75crMofHQyzRD_ZzdhBPgA_HeqvHwyIJQlGGsMsSAuL3btietFYpBuAsq8ilRZFQvicw-SD9h82WXdjdQPvMpixIBkAhNRFNt6fFSSdbchaYMQogstzZsBMaAy7OTHbKC1hRUCrT_vAqPxN/
https://one-lnk.com/x1ege_G-TH1lS-hsZCGWKJvjNBeWZSeeB443iu53rrfrj-MIdzdp-LiWsXJ5QlDS7gOziuCRdnfYHaKnkwi8dlCVw/x1ecuUdnf73L7KBig2R8jQLkXax6-780bE5_JfgE2e76FhYQ5z__DY5S9ho-bKWVmNzLnbF6O7lE6dHx2cHBhR9uf-YGTjPe-2mJIckClpDxIUarSYWTaG_tPHD1qmkiByeaoU4XtiX5zFS90eI1p2B23FO0JPdF1JsPveYuH7M4YNYNjKQomCldQ9kRsfFPUM_/
mailto:%20Thorbjorn.Ebefors@smartareelektroniksystem.se
https://one-lnk.com/x1ege_G-TH1lS-hsZCGWKJvjNBeWZSeeB443iu53rrfrj-MIdzdp-LiWsXJ5QlDS7gOziuCRdnfYHaKnkwi8dlCVw/x1eULLX-7xdLDnU1iCpWP9sGYIjhixfGglj4njkUV6gcdSX6eCgpQmsoYMuLHlE9cmpRqCezAD2FegAfA5QiVqrEul1xDTuLz9vG3VhjlNAc7d8qkR5nutTQkUxIYtHF79mHyuhx_yZCE1eb3g4yjZo7w/
https://one-lnk.com/x1ege_G-TH1lS-hsZCGWKJvjNBeWZSeeB443iu53rrfrj-MIdzdp-LiWsXJ5QlDS7gOziuCRdnfYHaKnkwi8dlCVw/x1ei9y2Xq2pTALZbyQOZ6hajTOHGCRUBNdCcN-CTXX1v9U_Dce64DEXeFBkbi_GXO6J47Kj-JjsYvDGIeiae-wxgF594IBZQVszE_sHpZuurYSDHUi3uFeB-mC4J5bgJmGSSUshF5eRs8-Vqcovu4Q50O8hD7-HE6j6P0pCwYCMc9ToP7JVtLOarrVSBl1NfWLPS4XvdVXoGgMuprP1xNECQA/


2019-03-11 Nyhetsbrev Smartare Elektroniksystem februari

http://www.anpdm.com/newsletterweb/454B5C4578434B5F4675454559/43405C467948445B407942435B4071 3/3

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

3) Save the date: SUMMIT 2019 den 12 september
  

Den 12 september hälsar vi alla välkomna till vår årliga SUMMIT på Clarion Hotel Sign i Stockholm.
Se till att skriva upp det i kalendern redan nu!

  
Mer info kommer.

  
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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