
Arrangör från Sverige: RISE och EEN.  

Arrangör från Brasilien: SENAI och EEN  

Delta på The Sweden-Brazil Innovation Weeks! 

16-27 september i Brasilien. 

Fokusdag: 20 september – matchmaking mellan företag och forskningsinstitut i São Paulo.  

 

Perfekt tillfälle för svenska företag att få kontakter i Brasilien  

Mellan den 16 till 27 september sker en rad olika evenemang runtom i Brasilien inom följande 

ämnesområden; aeronautik, bioekonomi, skogsbruk, ICT/digitalisering, smarta/hållbara städer, 

gruvnäring, Open innovation. Detta evenemang har flertalet inblandade arrangörer, bland annat 

Näringsdepartementet, Business Sweden och Vinnova samt deras motsvarande brasilianska parter.  

Vinnova vill stimulera samarbeten mellan svenska och brasilianska forskningsinstitut och företag och 

har därför planerat flertalet utlysningar där institut och företag kan söka pengar för olika 

innovations- och forskningsprojekt. För svenska små- och medelstora företag är detta ett väldigt bra 

tillfälle att lära känna den brasilianska marknaden, skaffa sig nya partners och förbereda sig inför 

kommande utlysningar för att kunna göra en så bra ansökan och projekt som möjligt. Vi hoppas 

därför att många svenska företag vill vara på plats den 20/9 för matchmaking i São Paulo!  

Officiella hemsidan för The Sweden-Brazil Innovation Weeks hittar du på denna länk. 

Hemsidan för att hitta partners och registrera dig till matchmakingen hittar du på denna länk.  

 

Utlysningar från Vinnova 

I höst kommer Vinnova och deras brasilianska samarbetspartners att göra utlysningar för samarbete 

mellan Sverige och Brasilien inom olika områden, ex. kommer det finnas möjlighet att söka 

planeringsbidrag för kommande utlysningar, förstudiemedel för bilaterala samarbeten inom 

bioekonomi och projektmedel för projekt med högre TRL med kommersiell potential i staten Saõ 

Paolo. Fler utlysningar förväntas även komma under våren 2020.  

Att som företag delta på detta evenemang kommer med andra ord göra stor nytta och skapa bra 

förutsättningar för att lyckas med kommande ansökningar.  

 

Resebidrag för svenska företag  

Svenska Små- och Medelstora Företag har möjlighet att få resebidrag från Vinnova på 25 000 kr. 

(Ekonomiklass flygbiljett, lokala transporter till och från flygplats, deltagaravgift samt högst fyra 

hotellnätter på plats.)  

SMF-definition i korthet: max 249 anställda och har antingen en årsomsättning som inte överstiger 

50 miljoner euro ELLER en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. En specifik 

definition hittas här.  

 

Deltagande och mer information 

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer? Kontakta Ervin Alic, ervin.alic@ri.se  

https://www.ri.se/sv
https://enterpriseeurope.se/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/en/about/senai/
https://een.ec.europa.eu/about/branches/br00622
https://inovacaosueciabrasil.com.br/swedish-brazilian-innovation-week/?lang=en
https://sweden-brazil-innovation-weeks.b2match.io/
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf
mailto:ervin.alic@ri.se

