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ATTRAHERA framtidens talanger

SAMVERKA gränslöst

UTRUSTA medarbetare för nya
arbetssätt och nya verktyg

INVESTERA i utmaningsdriven
Forskning och utveckling

STÄRKA långsiktiga
framtidsmiljöer

Skapa UTHÅLLIG
konkurrenskraft

Öka FÖRMÅGAN till
snabba innovationer 

Processindustriell IT och Automation



Sammanfattande introduktion
• Industriell IT och Automation för 

Processindustrin.
• Ett strategiskt innovations program SIP inom 

VINNOVAS, Energimyndighetens och 
FORMAS satsning.

• Är en tioårig satsning med beslut ~ vart tredje 
år.

Cirka hälften av budgeten har till dags dato beslutats 
och allokerats till mer än

• 65 FUI-projekt av varierandes storlek 
• engagerande 300-talet projektparter 
• ganska jämt fördelat mellan processindustri, 

leverantörer och akademi/institut. 
• Bland leverantörerna är SMEs i svag övervikt
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Investera	~	en	kvarts	miljard	 i	Processindustriell	 IT	och	Automations	FUI.
PiiA	skall	göra,	stödja	och	investera	i
• Utlysningar	två	gånger	per	år

• Regelbundet	enligt	PiiA-året
• Utlysning	1,	2,	3	och	4	- Projekt	beslutade	och	igång
• Utlysning	5	precis	avslutad,	Q1	2016
• Utlysning	6	pågående

• Strategiska	insatser	&	Strategiska	projekt	
• PiiA	Akademi
• PiiA	Research
• PiiA	Analys

• Projekt
• Strategiska	projekt
• Light House	projekt
• Stödja	projekt	som	finansieras	 inom	PiiA
• Stödja	ansökningar/konsortier	som	ej	har	finansiering

• Program	och	Programkontors	aktiviteter
• PiiAs	styrelse,	ledningsgrupp	samt	industri- och	forskningsråd
• PiiA	Summit	2016,	Aktörskontakter,	Workshops,	

Kommunikation,	Infrastruktur	etc

Vad PiiA skall göra. 2014 – 2016 (och bortom)



Inbjudan till projektförslag
En utlysning och inbjudan att komma med 

framtidsinriktade genomförbarhetsstudier 
inom det strategiska innovationsprogrammet 
Processindustriell IT och Automation (PiiA)

Sökande och projektdeltagare kan vara
• Företag ( företag, mindre eller större, varav minst en 

industripart) 
• Universitet, högskolor, forskningsinstitut 

och
• Andra relevanta aktörer



Utlysning 6, Sommaren 2016
Parterna i projektkonsortiet 
förväntas gemensamt ha:
• identifierat någon/några viktiga utmaningar kopplade 

till befintligt eller framtida processindustriellt problem, 
• inriktning mot en tillväxtdrivande och innovativ 

digitalisering av processindustri och för dess 
leverantörer

• en idé om en lösning på ett processindustriproblem, 
där lösningen dessutom har ett tydligt digitaliserings-, 
IT- eller automationsinnehåll,

• en ambition att tillsammans studera förutsättningarna 
för ett större FUI-projekt och skapa ett bra 
beslutsunderlag för att genomföra detta.



Utlysning 6, Sommaren 2016
Projektparterna förväntas ha en tydlig vilja att växa genom 
forsknings-/utvecklings-/innovationsprojekt som omfattar:
• Leverantörsföretag som har identifierat ett nytt marknadsbehov, 

som söker en produkt eller tjänst som svarar mot detta behov och 
som skiljer sig betydligt från det som redan finns på marknaden,

• Processindustri som har identifierat en möjlighet att radikalt 
förbättra sin konkurrenskraft genom att tillämpa, för sitt område, 
ny kunskap eller ny teknik på ett helt nytt sätt eller

• Forskargrupp som sett möjligheter till ny kraftfull 
kunskapstillämpning och vill pröva att realisera dess, eller ser 
utmaningen som del av viktigt forskningsproblem som kräver ny 
kunskap.

• Vi ser gärna projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan 
från idé till slutanvändare/marknad betraktas som särskilt 
intressanta. Vi ser gärna att konsortier inkluderar företag som 
traditionellt arbetar i andra branscher än processindustrin.



• För utlysningen finns avsatt maximalt 
8 miljoner kronor.

• Maximal längd för genomförbarhetsstudier är 
6 månader.

• Bidraget per studie kan ges inom spannet 
100 000 kr och 500 000 kr. 

• VINNOVAs bidrag kan maximalt uppgå till 
50 % av studiens stödberättigade kostnader.

• Industrins medfinansiering ska minst uppgå 
till samma nivå som Vinnovas bidrag

Utlysning 6, Sommar 2016



Bedömningskriterier - Potential
• FUI-projektets potential: Hur det tänkta FUI-projektet bidrar till 

utlysningens resultat- och effektmål och hur det möter trender 
och nyttjar de framväxande teknologierna för att kunna bidra till 
mer radikala innovationer där kompetenser samt affärs- och 
verksamhetsmodeller utvecklas.

• Innovationens potential: Innovationens potential i ekonomiska 
termer och hur innovationen och lösningen tydligt utgår från ett 
användar- och behovsperspektiv samt innovationens bidrag till 
hållbar utveckling och hållbara lösningar. Hur innovationen 
skiljer sig från befintliga lösningar.

• Aktörernas potential: Hur studien direkt eller indirekt stärker 
aktörernas innovationsposition inom PiiAs områden. T.ex. 
potential att bidra till värdeskapande hos varje deltagande aktör 
i form av ekonomiskt, vetenskapligt och/eller teknisk nytta på 
kort-, medellång- och/eller lång sikt.



Bedömningskriterier – Genomförbarhet

• Projektplan med budget: Projektplanens och 
aktiviteternas realism, trovärdighet och ändamålsenlighet 
för genomförandet av studien inom utsatt tid, inom budget 
och med förväntat resultat.

• State of the art: Beskrivning av state of the art inom det 
område som ansökan adresserar, det vill säga vilka 
lösningar som finns tillgängliga inom området i dagsläget, 
samt vilka tidigare eller andra aktiviteter studien bygger 
på.



Bedömningskriterier – Aktörer
• Projektkonsortiet: Konsortiet trovärdighet, 

mandat och förmåga att genomföra en 
ändamålsenlig studie. 

• Strategi för kunskapsutbyte, spridning och 
lärande: Hur kunskapsutbytet sker mellan 
olika aktörer för att främja 
innovationssamarbetet samt hur aktörerna 
avser att nyttiggöra och sprida studiens 
resultat.

• Att projektledaren är anställd hos en av 
projektparterna värderas positivt samt. Om 
projektledaren är en industripart.



Tidplan

• Öppningsdatum: 22 april 2016
• Sista ansökningsdag: 16 juni 2016 14:00
• Senaste datum för beslut: 13 september 2016
• Tidigaste datum för projektstart: 15 september 2016



• http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-
rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-
innovationsprogrammet-for-
processindustriell-IT-och-automation---
PiiA/

Vinnova



Att göra inför projektansökan
• LÄS utlysningsdokumentet

• Inspireras av 

• Studera PiiAs strategiska dokument
Strategiska planen

Agendan



Dokument - Mallar
• VINNOVAS portal

(Intressentportalen)

• Projektbeskrivningen

• Projektsammanfattning
(skickas till PiiA)

• CV bilaga



Tack från
För mer information besök:
www.sip-piia.se 
www.vinnova.se/piia

Kontakta gärna olika miljöer för stöd att bygga konsortier
www.automationregion.com
www.processitinnovations.se
www.pic.lu.se och www.iei.liu.se/prodek/pic

Frågor om inriktning och innehåll:
Programchef:  Anders OE Johansson, SICS Swedish ICT Västerås
anders.oe.johansson@sics.se             070-5625250
Vice programchef: Susanne Timsjö, SICS Swedish ICT Västerås
susanne.timsjo@sics.se, 073-072 3960

Frågor om bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor
Utlysningsansvarig VINNOVA: Tommy Schönberg,
tommy.schonberg@vinnova.se            08-473 30 30


