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1. Bakgrund
2. VINNOVA och
Strategiska Innovations Områden (SIO)

Anders OE
Johansson

3. Dagsläget för PiiA
5. Utlysning och Inbjudan
till projektförslag
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Första mötet för en nationell kraftsamling

Hur det började

Arbetet med en
Nationell agenda initierades
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Styrelsebeslut hos ProcessIT
om att initiera en
nationell kraftsamling

Ansökan till VINNOVA
om ett strategiskt
innovationsområde (SIO
2011

2012

2013

Nationella agendan
Presenterades

2014PiiA
Igång

2

2014-02-03

Bakgrund
1. Mycket starka siffror om
marknaden och branschen
2. Globala trender
3. Hot och möjligheter

Swedish Export 2012
•

Export  of  goods:  1  169  252  MSEK  ≈  65%

• Process Industry: 51%
• Manufacturing Industry: 49%
Other goods
12%

Forestry goods
11%
Mineral goods

11%

Chemical
goods
12%
Manufacturing
goods
44%

Energy goods
10%

Source: SCB

© ABB Group
February 3, 2014
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• Näringslivet beställer
• Akademin utför
• Näringslivet betalar

• Akademin bestämmer
inriktning
• Näringslivet  ”inbjuds”
• Akademin utför
• Staten betalar

• Akademi och näringsliv
bestämmer agendan
• Akademi och näringsliv utför
• Staten och näringsliv betalar

Alla samarbeten är inte samverkan!
Insatser

Resultat

Effekter

Övergripande effektmål
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Bild 7

Nuvarande SIO-program
Budget för hela SIO-satsningen t o m 2016 = 1155 Miljoner

SICS
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Bild 8
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Förnyelse av
svenska
styrkeområden

Stimulans av nya
och omvandling av
befintliga
värdekedjor

Stärka
branschöverskridande
kompetens, kunskap
och teknik

Utgångspunkter för ett SIO
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Ett SIO-program  är  …
 INTE ett forskande excellens center – som har en

budget för att driva strategiska projekt med anslutna
industripartners
 INTE ett branschforskningsprogram – där medlemmarna

definierar utlysningar OCH bedömer vilka projekt som
ska beviljas finansiering
 INTE en klusterorganisation – som självständigt kan

förvalta och besluta över en given budget över en längre
tidsperiod
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Forska
& Väx

SIO-programs
koordineringsområde

VINN växt

SFO

Resurser för att
uppnå
AGENDANs mål

XX
EU-satsningar

Industry
excellence
center

Strukturfonder

SIO
insats
SIO
insats

SIO
insats

ZZ
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ProcessindustriellIT och automation
Effektivare och bredare företagssamarbeten:
1. Etablera ett Industriellt nationellt ledarskap och
en nationell samverkansplattform för området.
Starkare integrering mot universitets- och högskolevärlden:
2. Koordinera projekt- och nätverksaktiviteter tillsammans med
universitets- och högskolenära FUI-miljöer som identifieras
som särskilt starka och relevanta för området.
3. Koordinera och genomföra samordnade kompetensutvecklingssatsningar tillsammans med både näringslivs- och
forskningspartners.
Position i de nationella och internationella innovationssystemen:
4. Göra substantiella satsningar på Nationella FUI-program
inom detta område.
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Visionen
År 2022 är Sverige känt och erkänt som världsledande för
utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom Processindustriell IT och Automation
genom sitt utvecklade samarbete mellan excellenta FUI- miljöer
och världsledande processindustrier som agerar krävande
kunder för världsledande leverantörer.

År 2018 är Sverige Europas ledande miljö för
Processindustriell IT och automation och har en central roll i
EUs arbete för att möta den tredje industriella
automationsvågen.

Nyckelorden sammanfattas i
– Attrahera – Samverka – Utrusta – Investera –
– Stärka – Uthållig – Förmågan

Fokusområden och aktiviteter
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Initiativtagare och bekräftat stöd
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiativtagarna ProcessIT Innovations, Automation Region samt
Processindustriella centra i Lund och Linköping med stöd av.
Totalt 62 organisationer
• Redan aktiva I existerande FUI miljöer
• Geografiskt bra spridning över hela Sverge
49 Industrier
• 15 processindustrier
• 15 System leverantörer, integratörer och ingenjörsföretag.
19 Små och medelstora företag

5 Universitet
• Luleå, Umeå, Mälardalen, Linköping, Lund
3 Institut
3 Kluster
• FindIT, Paper Province, Skogstekniska
+ 2 Nationella agendor
. . . att delta I Project, initiativ och aktiviteter . . .

Dagsläget
Strategiska innovationsområdet PiiA beviljat med budget från
VINNOVA f o m 2014.
220 MSEK + + Åren 2014-2016.
VINNOVA, Industrin, Energimyndigheten och Formas
Startfinansiering från Q4 2013.
9 projekt (förstudier/förprojekt) beviljade för
Q4 2013 samt Q1,Q2 2014.
PiiA organisationen på plats och igång.
Styrelsen tillsatt och igång
Programchef igång på heltid
Ledningsgrupp igång, byggd på representanter från miljöerna
ProcessIT innovations, Automation Region and PÏC-Lu
Ordförande för industriråd och forskningsråd klar
men råden ej tillsatta.
PiiAs organisatoriska hemvist är SICS Swedish ICT Västerås AB

Utlysningsarbetet igång och utlysning öppnar 30:e Januari
Några aktiviteter / strategiska insatser igång.
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Nationell samordning / samverkan
●
●

PiiA byggs  utifrån  de  ”grundande  miljöerna”
Miljöerna är aktiva i PiiA

Relation to other initiatives

STRIM
Gruv

Metalliska
material

”Skogsbaserade
Agendor”

Kontinuerlig process

LIGHTer
Lättvikt

Produktion

Diskret produktion

Andra
Kont. Diskret

ProcessIndustriell IT and Automation
Teknologi agendor
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De 8+1 projekten som startade sept 2013
1 Optimering av flexibel produktion i

Lunds Universitet
kontinuerliga processer
Institutionen för kemiteknik
Onlineoptimering
av
logistik
och
energi
i
2
processindustrin
SICS Swedish ICT Västerås AB
Luleå Tekniska Universitet
3 Integration av anläggningsfordon
ProcessIT Innovations
Umeå Universitet
4 Optimering av energibalanser och
energiförbrukning i processindustrin
Institutionen för datavetenskap
5 Lean Autmation med nya affärsmodeler Blue Insitute AB
Lunds Universitet
6 Reglering av satsvisa processer inom
biotech- och biopharma-industrin
Institutionen för reglerteknik
Luleå Tekniska Universitet
7 Beslutstöd för tillförlitligt underhåll
Institutionen för samhällsbyggnad och
naturresurser
8 Säkerhet. Safety & security inom
Processindusteriell IT och Automation
SICS Swedish ICT Västerås AB
Teknikstöd för integrerad prestationsUmeå Universitet
9 orienterad kompetens- och
verksamhetsutveckling
Institutionen för Informatik.

Vad PiiA skall göra
De olika aktiviteter som ingår i PiiA sammanfattas i

•
•
•
•
•

Utlysningar
Projekt
Programaktiviteteter
Strategiska insatser
Driva PiiA som en nationell verksamhet
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PiiA året

Inbjudan till projektförslag
En utlysning och inbjudan att komma med projektförslag
inom SIO PiiA programmet Processindustriell IT och
Automation
Riktat till företag, mindre eller större, inom
processindustrin eller dess leverantörsbranscher, eller en
forskargrupp i nära samverkan med dessa, som har
• En idé  om en lösning på något tydligt
processindustriproblem, där denna lösning dessutom
har ett tydligt IT- eller automationsinnehåll.
• En ambition att tillsammans med forsknings- och
innovationspartners utveckla och sätta denna lösning i
produktivt arbete.
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Innovations- och samverkansprojekt
Med

• Leverantörsföretag som har identifierat ett nytt
•
•

marknadsbehov och 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 lönsamhet och konkurrenskraft
genom att tillämpa ny kunskap eller ny teknik på ett
helt nytt sätt eller
Forskargrupp som sett möjligheter till ny kraftfull
kunskapstillämpning och vill pröva att realisera dessa.

Projekt som kännetecknas av
• Innovativt: Dvs. bygga på ny kunskap, ny teknik, eller
•
•
•

en ny tillämpning. Produkten, tjänsten eller processen
som är målet för projektet måste skilja sig betydligt
mot redan idag på marknaden existerande lösningar.
Tillväxtdrivande: Dvs. bidra direkt eller indirekt till
tillväxt för företag inom det strategiska
innovationsområdet.
Tillämpningsorienterat: Dvs. baserat på tillämpad
forskning med projekt i tidiga utvecklingsfaser där
tydliga kommersiella och utvecklingsmässiga
osäkerheter och risker återstår.
Tydligt om IPR: Dvs hur IPR-frågorna hanteras och
regleras ska vara tydligt så att alla parter och kanske
framförallt att små och medelstora företag vet vad som
gäller för IPR och att projektet i ett mycket tidigt
skede reglerat detta.
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Två typer av projekt finansieras / kan sökas
1.

Kort projekt som kan vara både i tidiga skeden och sena skeden av
innovationsprocessen. Ett Kort projekt ska vara utvecklingsmässigt
realistiskt att genomföra inom ett år och ha förutsättningar att
bidra till SIO PiiA programmets övergripande mål. .
Exempel på kort projekt är förprojekt och idéutvecklingsprojekt
inför en eventuell fortsättning i ett framtida FUI-projekt eller ett
implementerings- och demonstrationsprojekt.
0,3 – 1,5 MSEK offentlig finansiering
Projekttid max 1 år

2.

FUI-projekt som syftar till att genomföra ett projekt som är
utvecklingsmässigt realistiskt att genomföra och som har
förutsättningar att bidra till SIO PiiA programmets övergripande
mål där projektets resultat bl a validerats och demonstrerats i
relevant miljö.
1,5 – 5 MSEK offentlig finansiering
Projekttid max 3 år

Planerad total budget för utlysningen är 25 miljoner kr

Övrigt för projektansökningarna
Finns fyra fokusområden man kan söka projekt inom.

1.
2.
3.
4.

Effektiv resursanvändning
Anläggningstillgänglighet
Processtyrning
Framtidsteknologier
(Bara ettårigt projekt = Kort projekt)

Bedöms utifrån

1. Potential
2. Genomförbarhet
3. Aktörer ( Konsortiet)
Dessutom ett antal formella krav
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Att göra inför projektansökan
Läs utlysningsdokumentet

Studera agendan

Inspireras av annat

Dokument - Mallar
VINNOVAS portal
(Intressentportalen)

Projektansökan
Avsiktsförklaring
Projektsammanfattning
CV bilaga
Preliminärt projektavtal
(Ej krav)
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Checklista stöd vid projektansökan men inte en garanti för
att alla formella villkor i ansökan uppfylls.

Projektet har inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in
Ansökan är inskickad elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs
Intressentportal.
En projektbeskrivning som uppfyller kraven i kap 4.2 Ansökans innehåll är bifogad
ansökan.
Ett dokument med CV som uppfyller kraven i kap 4.2 Ansökans innehåll är bifogad
ansökan.
Avsiktsförklaringar från projektparterna är bifogad ansökan.
En projektsammanfattning är bifogad ansökan.
Alla dokument är inskickade i PDF format.
Ansökan skriven på svenska eller engelska.
Projektsammanfattningen är skickad till SIO PiiAs programkontor via epost
info@siopiia.se
I ansökan är angivet vilket fokusområde som ansökan huvudsakligen adresserar.
Koordinator och övriga projektparterna är juridiska personer
Projektledaren är anställd hos en av projektparterna i konsortiet
Vid ansökningstillfället består konsortiet av minst 3 projektparter, varav minst 2
företag.
Projektansökan uppfyller de formella kraven enligt kap 9 Formella krav,
Summa sökt bidrag uppfyller kraven i kap 2.1 Budget

Tidplan
• Utlysningen öppnar:
• Sista ansökningsdag:
• Eventuella kompletterande
•
•
•
•

•
•

30 Januari 2014
1 April 2014 kl. 14:00

intervjuer med sökande:
19 maj-5 juni 2014
Preliminärt datum för beslut: 19 juni 2014
Tidigast datum för projektstart: 1 juli 2014
Senaste datum för projektstart: 1 September 2014
Informationsträff:
Torsdag 13 februari 2014, 14.00–16.00 På VINNOVA
Informationsträffar hålls på flera platser
Se www.siopiia.se
Se också www.vinnova.se/sio_piia2014.
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VINNOVAs information

Tack från
För mer information besök:
www.siopiia.se
www.vinnova.se/sio_piia2014.
www.processit.eu för inspiration

Kontakta gärna olika miljöer för stöd att bygga konsortier
www.processitinnovations.se
www.automationregion.com
www.pic.lu.se
www.iei.liu.se/prodek/pic
Eller kontakta: anders.oe.johansson@sics.se
070-5625250
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