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Workshop om STREAM 25/11
Som du kanske vet har Vinnova beviljat vår förstudie
”STREAM – SusTainable smaRt Efficient AutoMation”
med en budget på ca 750 000 kronor. Målet med
STREAM är att i mars 2012 ha ett färdigt konsortium
och en riktigt vass ansökan till ett utvecklings- och
integrationsprojekt.
Fredagen den 25 november klockan 12:00-16:00 är du och
lämpliga personer ur din organisation därför välkomna till en
första workshop med lunch på Automation Center, med syfte att
konkretisera idéerna vi har jobbat med. Det är bra om ni som
förberedelse därför läser igenom ansökan, som du ni kan ladda ner
här.
Anmäl er senast onsdagen den 23/11 här eller via Automation
Regions hemsida www.automationregion.com.
För mer information kontakta gärna STREAMs projektledare
Markus Bohlin på 070‑787 66 08 eller markus.bohlin@sics.se.
Varmt välkommen den 25 november!
Markus Bohlin
SICS
Helena Jerregård
Automation Region
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Vad är automation och
Automation Region?
Automationsindustrin är en av
Sveriges viktigaste näringar.
Det är en viktig högteknologisk
verksamhet i sig själv med en
betydande exportandel, men
även av stor strategisk betydelse
för övrig svensk produktion och
konkurrenskraft. Tankarna inom
Lean Production får allt starkare
fäste i svensk industri; kombinera
detta med automationsteknologin
och Sverige ligger i världstopp.
Automation är vad som krävs
för att omvandla en kundorder
till producerad produkt samt
ge produktionsledningen de
beslutsverktyg som behövs för
att styra, övervaka och följa
upp processen. Automation ger
oss de verktyg som behövs för
långsiktigt säker produktion med
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är
en ledande region för automation.
Här har stora och små företag
samlats i mängd 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. Läs mer om oss och
våra aktiviteter på vår hemsida
enligt nedan.

www.automationregion.com

