
Nya projektmöjligheter kring 
industriell digitalisering
Den 18 januari öppnade det strategiska 
innovationsprogrammet PiiA sin femte utlysning. 
Budgeten är 40 miljoner kronor exklusive 
medfinansiering och ansökningar tas emot till och 
med den 5 april klockan 14.00. 

Syftet med utlysningen är att finansiera 
forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt 
med fokus på industriell digitalisering. Projekten 
ska vara av strategisk betydelse för företagets 
och forskargruppens utveckling och tillväxt samt 
i förlängningen även ge stärkt marknadsställning 
för Sverige inom området.

– Vårens utlysning gäller således fullödiga projekt, 
inte förstudier, betonar PiiAs vice programchef 
Susanne Timsjö. Här finns alla möjligheter att 
söka finansiering för projekt inom ett av industrins 
viktigaste områden.

Företag, universitet, högskolor, och andra aktörer 
är välkomna att söka. Insatserna är uppdelade 
i små, mellanstora och stora projekt, där små 
projekt omfattar mellan 750 000 kronor till 1,5 
miljoner kronor. Mellanstora projekt omfattar 
1,5 till 5 miljoner kronor och stora projekt 5-10 
miljoner kronor.

– För Automation Region är det centralt att 
små och medelstora företag engagerar sig 
i forsknings- och innovationsprojekt, säger 
Automation Regions processledare Karolina 
Winbo. Många gånger är dessa företag 
nyckelaktörer i leverantörskedjan och viktiga 
spelare för de stora bolagen.

Framgångskonceptet – 
samverkan och samarbete

Vi hade båda upptäckt 
och funderat kring Makers 
Movement i USA när vi 
träffades i februari 2014, 
jag och Pär Hedberg, vd 
för STING (Stockholm 
Innovation & Growth). 
Billigare och enklare 
maskiner och material hade 
plötsligt gjort det möjligt 
att bilda hobbyföreningar 

där man tillsammans lär sig hantera allt från 
3D-skrivare och laserskärare till bandsågar 
och symaskiner och där idéer kan omsättas till 
prototyper och i många fall även nya företag.

Vi enades om att det var en bra idé försöka göra 
en kommersiell Makers-verksamhet genom att 
samla de vassaste uppstartsbolagen som arbetar 
med hårdvara i en lämplig lokal och att involvera 
de vassaste exportbolagen med intresse av 
hårdvara. Grunden till THINGS var lagd.

Tillsammans med våra huvudpartner bestämmer 
vi vilka områden vi ska fokusera på och under 
första året har vi lagt till automation och robotik. 
Ganska omgående efter det att vi beslutat att 
börja med automation kom vi i kontakt med 
Automation Region och det stod snabbt klart att 
det fanns goda förutsättningar till samarbete.

Magnus Melander 
Medgrundare och evangelist
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Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser finns på  
www.automationregion.com. Kontakta gärna oss om 
du undrar över något:

Karolina Winbo, Processledare 
021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com

Mikael Klintberg, Processledare 
021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com

Stefan Hollertz, Informationsansvarig 
070-422 62 82 · stefan.hollertz@automationregion.com

Karolina Winbo, processledare på Automation Region, och 
Susanne Timsjö, vice programchef på PiiA.
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Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med 
produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region 
syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och 
kompetens inför framtiden. Mer information: www.automationregion.com.

Kommande aktiviteter
Mångfald och förändringsledning 
Frukostmöte i Västerås · 2016-02-02

Nya PiiA-pengar och möjligheter med 
värmekameror 
Frukostmöte i Stockholm · 2016-02-16

Stormöte energi 
Möte · 2016-04-14

Genomförda aktiviteter
Cyber Security – IT-säkerhet i framtidens 
industrisystem 
Frukostmöte i Västerås · 2016-01-12

Cyber Security – IT-säkerhet i framtidens 
industrisystem 
Frukostmöte i Stockholm · 2016-01-19

Strategi för nyindustrialisering 
presenterades i Västerås
Fredagen den 22 januari besökte näringslivsminister Mikael 
Damberg Västmanland för att presentera regeringens strategi 
för att nyindustrialisera Sverige. Att det första besöket på turnén 
genom landet hamnade just i Västmanland är ingen slump.

– Västmanland är lite av vaggan i svensk industri. Väldigt 
mycket av den nya och smarta industrin, i form av robotar 
och automatisering kommer från Västmanland. Så det är helt 
passande att starta här, förklarade Mikael Damberg.
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Frukostmötet presenteras av …
Automation Region ökar medlemmarnas involvering och lanserar 
konceptet frukostexpo. Vid frukostmötet den 8 mars genomför 
vi en testomgång där några av våra medlemsföretag får 
exponera sin verksamhet i samband med frukostserveringen och 
efterminglet. Blir utfallet gott så kommer möjligheten ges till alla 
medlemsorganisationer framöver.

För mer information, kontakta Anna Sandberg,  
anna.sandberg@automationregion.com.

Medlemsmöte med årsmötesförhandlingar den 18 mars
Automation Region går ett spännande år till mötes och det är ni medlemmar som bygger verksamheten. 
Den 18 mars hålls medlemsmöte med årsmötesförhandlingar på expectrum i Västerås. I vanlig ordning 
inleder vi med mingellunch och avslutar eftermiddagen med omvärlds spaning. Årsmötesförhandlingarna 
beräknas ta ungefär en timme och det är viktigt att medlems företagen är representerade på mötet. Mötet 
är öppet för alla medlemmar så även om du inte är beslutsberättigad representant för din organisation så är 
du välkommen att delta. Separat inbjudan kommer!


