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1) Inspirationsdag i Karlskoga den 17/4
Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden och försvarselektronik.
Den 17 april arrangerar vi tillsammans med Svensk Elektronik och Säkerhets- och försvarsföretagen,
SOFF, en inspirationsdag i Karlskoga. Dagen är skräddarsydd för branschen och full av praktiska tips
som du kan ha nytta av i ditt arbete. Deltagarna har även en chans att träffa sina kunder, experter
och kollegor i elektronikindustrin och lära dig mer om Smartare Elektroniksystem som är ett
strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Detta är ett
arrangemang som ingår i vår landsomfattande turné.
Det är snart fullbokat så anmäl dig snarast för att säkra din plats.
Inpirationsdagen

2) Utlysning skapade stort intresse
Utlysningen för FoI-projekt stängde den 13 mars. Totalt kom det in 47 ansökningar om bidrag för
projekt som totalt omfattar över 270 miljoner kronor. Företag, universitet och forskningsinstitut som
står bakom ansökningarna söker bidrag om totalt 131 miljoner kronor i programmet Smartare
Elektroniksystem. Budget för bidrag i utlysningen är 45 miljoner kronor.
Utlysningar
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3) Påverka framtida möjligheter till internationellt samarbete
Nu har ni möjlighet att påverka framtida möjligheter till internationellt samarbete (med
bidragsmöjligheter). Eureka, som är ett internationellt nätverk på mellanstatlig nivå, gör en enkät för
få en bättre kunskap och underlag för framtida satsningar. Delta SME Engagement Council undersökningen som tar cirka 5 minuter. Delta på denna länk!
Mer om undersökningen här

4) Träffa Smartare Elektroniksystem på S.E.E. den 24-26/4
Vässa konkurrenskraften och utveckla nya lösningar. På S.E.E. 24-26 april i Kista träffar du
branschens ledande leverantörer och får nya insikter om framtidens elektronik och smarta
produktionslösningar. Årets teman är Fordonsindustri, Innovation och Medtech – välj bland över 40
programpunkter.
Kom och träffa Smartare Elektroniksystem! Här kan du se vart Smartare Elektronik system deltar.
S.E.E.

5) SUMMIT den 12/9
Ni kan redan nu boka den 12 september i era kalendrar för då är det dags för nästa SUMMIT. Mer
information kommer senare.

6) STEW den 17-18/10
Vi tipsar om: Software Technology Exchange Workshop, STEW, 2018. Det är sjunde gången som
denna mjukvarukonferens arrangeras. Den kommer att hållas den 17-18 oktober i Malmö. Mjukvara
utgör ett viktigt komplement till nästan alla elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem har därför
ingått ett partnerskap med Swedsoft för att supporta STEW 2018. Till våra behovsägare kan vi därför
erbjuda 20% rabatt på konferensavgiften om ni anmäler er via denna länk.
STEW

Smartare Elektroniksystem
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