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Strategiskt	  Innova9ons	  Område	  SIO	  
Alla	  samarbeten	  är	  inte	  samverkan!	  

•  Näringslivet	  beställer	  
•  Akademin	  uIör	  
•  Näringslivet	  betalar	  

•  Akademin	  bestämmer	  
inriktning	  

•  Näringslivet	  ”inbjuds”	  
•  Akademin	  uIör	  	  
•  Staten	  betalar	  

•  Akademi	  och	  näringsliv	  
bestämmer	  agendan	  

•  Akademi	  och	  näringsliv	  uIör	  
•  Staten	  och	  näringsliv	  betalar	  
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SIO-‐	  effektlogik	  

Källa:	  SIO-‐utlysningstext	  våren	  2013	  
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SIO	  program	  

è Ett SIO program koordineras av en oberoende 
organisation som … 
è har fått mandatet att förvalta en strategisk plan för ett område 

och definiera vilken typ av insatser som krävs för att området ska 
stärkas, 

è har förtroendet att representera behovsägarnas intressen och 
som 

è har fått uppdraget att vara den sammanhållande länken för ALLA 
aktörer i Sverige som är intresserade av bidra till SIO-
programmets mål. 

è Programmet har en reserverad budget som VINNOVA 
kommer  att använda för att finansiera av 
programorganisationen föreslagna  öppna utlysningar 
och andra aktiviteter som stärker området. 
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EV	  SIO-‐program	  är	  …	  

è INTE ett forskande excellens center – som har en budget 
för att driva strategiska projekt med anslutna 
industripartners 

è INTE ett branschforskningsprogram – där medlemmarna 
definierar utlysningar OCH bedömer vilka projekt som 
ska beviljas finansiering 

è INTE en klusterorganisation – som självständigt kan 
förvalta och besluta över en given budget över en längre 
tidsperiod. 
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SIO-‐program	  



PiiA	  Vision	  

In 2022, Sweden is known and recognized as a world 
leader in the development and use of innovative and 
competitive solutions in Process Industrial IT and 
Automation through its developed, excellent cooperation 
between RDI environments and world leading process 
industries that function as demanding customers for 
world leading suppliers.  
In 2018, Sweden is the leading environment in Europe for 
Process Industrial IT and automation and has a central 
role in the EU's efforts to meet the third industrial 
automation wave.  



ProcessindustriellIT	  och	  automa9on	  
Effek&vare	  och	  bredare	  företagssamarbeten:	  
1.  Etablera	  eV	  Industriellt	  na-onellt	  ledarskap	  och	  	  

en	  na9onell	  samverkanspla3orm	  för	  området.	  
Starkare	  integrering	  mot	  universitets-‐	  och	  högskolevärlden:	  
2.   Koordinera	  projekt-‐	  och	  nätverksak-viteter	  9llsammans	  med	  

universitets-‐	  och	  högskolenära	  FUI-‐miljöer	  som	  iden9fieras	  
som	  särskilt	  starka	  och	  relevanta	  för	  området.	  

3.  Koordinera	  och	  genomföra	  samordnade	  kompetens-‐
utvecklingssatsningar	  9llsammans	  med	  både	  näringslivs-‐	  och	  
forskningspartners.	  

Posi&on	  i	  de	  na&onella	  och	  interna&onella	  innova&onssystemen:	  
4.  Göra	  substan-ella	  satsningar	  på	  Na9onella	  FUI-‐program	  

inom	  deVa	  område.	  



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

Na9onell	  samordning	  /	  samverkan	  



Par9cipants	  
•  62	  organisa9ons	  	  

•  Already	  ac9ve	  in	  exis9ng	  RDI-‐milieus	  
•  Geographically	  well	  distributed	  over	  Sweden	  

•  49	  Industries	  
•  15	  process	  industries	  
•  15	  System	  suppliers,	  integrators	  and	  engineering	  industries	  
•  19	  SME	  

•  5	  Universi9es	  
•  Lund,	  Linköping,	  Mälardalen,	  Umeå,	  Luleå	  

•  3	  Research	  ins9tuts	  
•  3	  Clusters	  	  

•  FindIT,	  Paper	  Province,	  Skogstekniska	  	  
•  +	  2	  Na9onal	  agendas	  
.	  .	  to	  par9cipate	  in	  projects,	  ini9a9ves	  and	  ac9vi9es	  



Ø De	  olika	  ak9viteter	  som	  ingår	  i	  PiiA	  sammanfaVas	  i	  fyra	  huvudak9viteter.	  	  
Utlysningar 
Ø Påverka utlysningar via deltagande i forsknings- och industriråd. 
Ø Nyttja miljöernas kluster, organisationer m m  

Ø Projekt 
Ø Med projektbyggare i miljöerna. 
Ø Bygga relationer till andra miljöer och dess projektbyggare. 

Ø Programaktiviteteter 
Ø Synergier med andra miljöer. 

Analyser, studier etc etc 
Ø Strategiska insatser 

Ø Ta nationellt ansvar för det vi är bäst på / behöver mest.	  	  

Hur	  vill	  miljöerna	  förhålla	  sig	  -ll	  dessa?	  

FUI-‐miljöerna	  och	  PiiA.	  Roller,	  samverkan,	  kopplingar	  m	  m.	  



De	  10	  förstudieprojekt	  som	  pågår	  
1	  
	  

Op9mering	  av	  flexibel	  produk9on	  i	  kon9nuerliga	  
processer 

Lunds	  Universitet	  
Ins9tu9onen	  för	  kemiteknik 

2	  
	  

Onlineop9mering	  av	  logis9k	  och	  energi	  i	  
processindustrin SICS	  Swedish	  ICT	  Västerås	  AB 

3	  
	  

Integra9on	  av	  anläggningsfordon	  	  
 

Luleå	  Tekniska	  Universitet	  
ProcessIT	  Innova9ons 

4	  
	  

Op9mering	  av	  energibalanser	  och	  energiförbrukning	  i	  
processindustrin 

Umeå	  Universitet	  
Ins9tu9onen	  för	  datavetenskap 

5	   Lean	  Automa9on	  med	  nya	  affärsmodeler Blue	  Insitute	  AB 

6	  
	  

Reglering	  av	  satsvisa	  processer	  inom	  biotech-‐	  och	  
biopharma-‐industrin 

Lunds	  Universitet	  
Ins9tu9onen	  för	  reglerteknik 

7	  
	  
	  

Beslutstöd	  för	  9llförlitligt	  underhåll	  
 
 

Luleå	  Tekniska	  Universitet	  
Ins9tu9onen	  för	  samhällsbyggnad	  och	  
naturresurser 

8	  
	  

Säkerhet.	  Safety	  &	  security	  inom	  Processindusteriell	  
IT	  och	  Automa9on SICS	  Swedish	  ICT	  Västerås	  AB	  

9	   IMPACT	   Umeå	  universitet	  

10	   PiiA	  marknad	   Blue	  ins9tute	  



Programme	  office	  

	  External	  Resources	  

Programme	  CommiKee	  
Representa9ves	  from	  Industry	  

	  
Internal	  Resources	   External	  Resources	  

Resources	  
hired	  for	  

administra9on	  
and	  plaIorm	  
ac9vi9es	  

	  
	  
	  

Pr	  chef	  

Working	  
groups	  

PiiA’s	  board	  of	  Directors	  

Processledningsgrupp	  	  
	  

Process	  managers	  	  
from	  involved	  	  
RDI-‐milieus	  
+	  PiiA	  strateg	  

Industry	  council	  
Representa9ves	  from	  	  
industries	  of	  different	  	  
bransches	  

Research	  council	  
Research	  representa9ves	  	  
from	  the	  milieus	  and	  
other	  academia	  

PiiA	  Ini9a9ves	  

PlaIorm	  ac9vi9es	  

Programme	  ac9vi9es	  

Organisa9on	  	  
All	  with	  par9cipant	  fee	  
Vo9ng	  and	  approving	  	  

8	  (max	  of	  12)	  

100%	  
Anders	  OE	  Johansson	  

Tomas	  Lagerberg:	  ABB	  
Perstorp	  Prevas	  Ericsson	  
Rockwell	  +	  

A	  legal	  framework	  document	  for	  the	  organisa&on	  is	  being	  reviewed	  

Set	  up	  as	  projects	  

Automa9on	  Region	  
Processind.	  centran	  
ProcessIT	  Innovat.	  

Set	  up	  as	  projects	  

From	  the	  
hos9ng	  
organisa9on	  

Bernt	  Nillsson:	  Lund	  
Linköping	  LTU,	  MDH	  UmU	  
SICS	  	  



Styrelsen	  

"   Håkan Nytorp    ABB 
"   Per Strand    SCA Obbola 
"   Måns Collin    Tidigare Nynäs Petroleum  
"   Christer Wikström  Midroc Electro 
"   Jonas Rigner    Siemens 
"   Jan Lagerström    Skogsindustrierna 
"   Göran Carlsson    Swerea 
"   Christer Norström  SICS 
"   Mikael Walter    Boliden 
"   Vakant    kemi 



Utlysning	  1	  lanseras	  31	  januari	  

"   Kort	  FUI-‐projekt:	   	  	  max	  1	  år,	  0.5-‐1.5	  MSEK	  
Förprojekt	  och	  ideutvecklingsprojekt	  eller	  
implementerings-‐	  och	  demonstra9onsprojekt.	  	  
	  
"   Långt	  FUI-‐projekt: 	  max	  3	  år,	  1.5-‐5	  MSEK	  
fullvärdiga	  FUI	  projekt	  där	  projektets	  resultat	  bl	  a	  
validerats	  och	  demonstrerats	  i	  relevant	  miljö.	  
	  
Medfinansiering	  50%	  
Sista	  ansökningsdag	  31	  mars	  
Projektstart	  juni	  



Vem	  kan	  söka?	  

Konstellationer av: 
 
•  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 ni identifierat en 

möjlighet att radikalt förbättra er 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 
denna möjlighet.  



Vad	  kan	  finansieras?	  

•  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 

ÖKA TEMPO I INNOVATIONSPROCESSEN! 
KRÄVER TYDLIGA AVTAL!	  
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Focus areas include:
1. E!cient use of resources
2.  Flexible production
3.  Facility availability
4.  Integrated tools for design, con"guration, operation and maintenance
5.  Process control, modelling and simulation
6.  Future technologies

Activity types that are included in all focus areas are:
1. Business and operations development
2. Skills and reception ability for new innovations and solutions
3. Test, pilot and demonstration
4. Innovation development and research
5. Strategic research

The RDI-funded projects may include all, several or just one type of activity but have di#erent forms of 
funding. By way of suggestion for AT1 and AT3 30 % public sector and 70 % industry. For AT4 50 %  
funding from both the public sector and industry. For AT5 70 % public sector and 30% industry. AT2 has 
20 % funding mainly to develop the skills development concept, but where the users should bear the full 
costs of execution.
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1. Business and operations  
 development

2. Skills development 
 Reception ability

3. Test, pilot and  
 demonstration

4. Innovation development  
 and research

5. Strategic research

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Områden	  för	  första	  utlysningen	  



Projektet	  ska	  vara	  

•  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.  



MER	  INFORMATION	  

"  4	  februari,	  frukostmöte	  Automa9on	  Region	  
"  13	  februari,	  10-‐13	  i	  Umeå	  
"  13	  februari	  kl	  10-‐13	  seminarium	  på	  Vinnova,	  
även	  websänt	  


