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Många Innovationsidéer
Till Smartare Elektroniksystems senaste utlysning inkom inte mindre än 67
projektansökningar som tillsammans söker nästan 179 miljoner kronor.
Det är glädjande att många nya företag som tidigare inte sökt pengar
inom programmet tillkommit. Det tyder på att det finns ett stort behov
av stöd i innovationsprocessen men också att vi har nått ut bättre med
programmets kommunikation. För de som lämnat in ansökningar
betyder det dessvärre att konkurrensen om de pengar, 34 miljoner
kronor, som finns tillgängliga i utlysningen blir hårdare än vad som varit
fallet i programmets tidigare utlysningar.
En utvärderingsprocess har startat och alla ansökningar ska ha fått
sina beslut senast 8 juni.

Andra finansieringsmöjligheter
Euripides är Smartare Elektroniksystems motsvarighet på EU-nivå (stödjer R&D projekt
inom ”Smart Electronic Systems”).
Den 18 maj arrangeras en dag för att skapa nya samarbeten för ansökningar i Barcelona, i
samband med Open EUREKA Innovation Week 2017.
Läs mer om dagen och ladda ner mallen för presentationer här.

Vi visar vägen till svenska spetsområden
En påminnelse om att vi kommer på besök till Karlstad 26 april och Uppsala 8 juni.
Runt om i landet arrangerar vi dagar som ska ge inspiration för att öka konkurrenskraften i
svenska företag genom att använda innovationer inom elektronik. Vi hjälper även till med att
förmedla kontakter till den bästa kompetensen inom våra svenska spetsområden och visar vägen
till ny finansiering för företagens utvecklingsprojekt.
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Karlstad - läs mer och anmäl dig här.
Uppsala - mer information kommer snart.

Fortbildning för yrkesverksamma
PROMPT – Distanskurser i Software Engineering nu öppna för anmälan
PROMPT är ett projekt där Mälardalens högskola tillsammans med Blekinge tekniska högskola,
Chalmers, Göteborgs universitet och SICS erbjuder distanskurser på Master-nivå i Software
Engineering som enbart vänder sig till yrkesverksamma mjukvaruutvecklare och ingenjörer.
Samtliga kurser är gratis, på kvartsfart och ger högskolepoäng. Under hösten 2017 ges ett 20-tal
kurser inom följande områden:
•
•
•
•
•
•

Process and Methods for Developing Software-intensive Systems
Software Test
Dependable Software
Architecture and Design
Big Data
Project Courses

Anmälan till höstens kurser är nu öppen. Läs mer här.

www.smartareelektroniksystem.se
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