
21-22 oktober
SUMMIT’14

Programmet uppdateras på: www.sip-piia.se/summit

Välkommen till premiären av PiiA Summit den 21-22 oktober, en lunch-till-lunch-konferens 
med framtidsspaning och föreläsningar med ledande representanter från svensk automa-
tions- och processindustri.
Med konferensen skapas en mötesplats för företag och forskningsparter som vill medverka 
till strategisk förnyelse inom Processindustriell IT & Automation.
Medverkar gör bland annat PiiAs programchef Anders OE Johansson som tillsammans 
med programmets styrelse berättar om PiiAs arbete, hur vi alla kan påverka PiiA, strate-
giska insatser och om processen bakom projektutlysningar.

Programmet uppdateras kontinuerligt på www.sip-piia.se/summit
Moderator för konferensen är Helena Lundin, Prevas.
 
Plats: expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås
Tid: 12:00 tisdag den 21 oktober till 13:00 den 22 oktober
Pris: 1800 kr exkl ev. hotellkostnader. För bokning senast 1 september erbjuds en rabatt på 300 kr

PiiA Summit arrangeras tillsammans med Automation Region och SICS Västerås. Med konferensen skapas en 
mötesplats för företag och forskningsparter som vill medverka till strategisk förnyelse inom Processindustriell IT & 
Automation.
För den som är intresserad finns möjligheten att direkt efter lunchen ansluta till energikonferensen HUB2014 
(www.hub2014.se) – den som anmäler sig till båda konferenserna erhåller 20 procent rabatt på båda!
Genom anmälningslänken kan du även boka hotellrum samt meddela eventuell specialkost. 

VINNOVA har tillsammans med Energimyndigheten och Formas beslutat att finansiera Processindustriell IT och Auto-
mation (PiiA) som ett strategiskt innovationsprogram. Programmet har sin hemvist hos SICS Swedish ICT Västerås AB 

där PiiA är organiserat med egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar –  
läs mer på www.sip-piia.se.

Program dag 1, tisdag 21 oktober 
12.00 Lunch
Stående lunch serveras på expectrum - 
Västerås nyaste mötesplats för teknik och 
innovation.

13.00 PiiAs vision
PiiAs styrelse berättar mer om PiiA och ut-
vecklingen av innovationsprogrammet.

14.00 Future industries 
Workshop med Cecilia Hyrén och Örjan 
Larsson

Kaffe

16.15 Mer info kommer

17.00 Tid för ev. incheckning. Alternativt 
guidning av konceptet expectrum

17.30 Kort promenad till middagen

18.00 Mingel, middag och munterhållning

Program dag 2, onsdag 22 oktober 
08.30 Industry 4.0 - The future of manu-
facturing 
Thomas Stetter

Kaffe

09.30 Parallella presentationer 
 
Projektpresentationer 
Påbörjade projekt inom PiiA

HoPiiA - För starkare medverkan i EUs 
ramprogram för forskning och innovation, 
Horizon 2020 
Gunnar Widforss, direkt från Bryssel

11.45 Lunch 
Lunch tillsammans med energikonferensen 
HUB2014

Gunnar Widforss, 
Mälardalens 
Högskola

Thomas Stetter,  
Siemens

Helena Lundin,  
Prevas

Cecilia Hyrén, 
MaxMe

Örjan Larsson, 
BlueInstitute

http://www.sip-piia.se/summit
http://eventus.trippus.se/piia_bokatidigt

