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Dela med er av era superkrafter

Nytt stöd till strategiska projekt

Förberedelserna inför höstens Automation Summit
pågår för fullt och den stora frågan är vilka problem
ställningar som vi ska fokusera på. Hur ser behoven
ut och hur kan vi skapa en dag med högsta möjliga
relevans för våra besökare?

För att accelerera innovation inom automationsområdet
inleder Automation Region en satsning på stöd till
forskningsprojekt och förstudier. Projekt som bedöms
ha potential att flytta fram positionerna för svenska
företag kan initialt beviljas upp till 100 000 kronor och de
första projekten har redan rullat igång.

Tillsammans med ett stort antal industriföretag har vi
identifierat tre centrala områden – uppkopplad industri,
intelligenta system samt flexibel automation. Dessa
områden beskriver en förändring som omfattar såväl
teknik och affärsmodeller som hållbarhetsaspekter.
Fokus är inte vad vi ser att en viss teknik kan göra för
oss på 10 års sikt – vi måste fatta modiga beslut i ett
kortare perspektiv. Vad behöver vi göra idag för att möta
behovet om tre år?
Så här inför semestern summerar vi en vår som har varit
full av spännande möten, kunskapshöjande aktiviteter
och konkreta utvecklingsprojekt. Något som känns
extra roligt är att Vinnovas internationella experter
har utvärderat vår verksamhet och särskilt påtalat det
breda engagemanget från företag, akademi, institut och
offentlig sektor. Det är något som vi känner oss otroligt
stolta och tacksamma över.
Vi har nu fått fortsatt förtroende för nästkommande
fyraårsperiod inom Vinnväxt-programmet – grönt ljus för
Automation Region att fortsätta driva utvecklingen inom
svensk automationsindustri.
Trevlig sommar!
Catarina Berglund
Processledare, Automation Region

– Vi vill förkorta tiden mellan forskning och
kommersialisering, säger Daniel Boqvist, projektledare
på Automation Region. Genom att stödja förstudier
och forskningsprojekt i tidiga skeden vill vi bidra till
utvecklingen av smarta automationslösningar som ger
positiva effekter för tillväxt och konkurrenskraft.
Såväl forskare som företag kan söka, men det krävs att
minst två parter står bakom ansökan. För att projektet
ska beviljas medel ska även de medverkande partnerna
bidra till spridning av projektresultaten. Automation
Regions Forsknings- och innovationsgrupp värderar
ansökningar utifrån ett antal kriterier och beslutar om
vilka projekt som ska beviljas finansiering.
Har du ett forskningsprojekt som du vill söka
finansiering för? Kontakta Daniel Boqvist om du vill veta
mer – daniel.boqvist@automationregion.com.
Om du är intresserad av att delta i arbetet inom
Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp
så är du välkommen att kontakta gruppens ordförande
Anders Aabakken – anders.aabakken@se.abb.com.

Automation Summit – tidig
registrering
Den 9 oktober samlar vi företag, forskare och politiker till en
gemensam diskussion om hur vi kan utveckla och stärka den
svenska industrin. Vill du vara med? Till och med den 30 juni
erbjuder vi tidig registrering med reducerad anmälningsavgift.

Tävla med ditt examensarbete
Tävlingen Automation Student lyfter fram och belönar
bra examensarbeten inom automation. Det vinnande
bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor och
prisutdelningen genomförs på Automation Summit i Västerås
den 9 oktober. Priset delas ut av Automation Region, Svenska
mässan och branschorganisationen Svensk Automation.
På fotot Chalmersstudenterna Amanda Dalstam och Marcus
Engberg – vinnare år 2018.

Medlemmars och partners aktiviteter

Automation Regions aktiviteter

Drivande trender for innovation och tillväxt

Morgondagens energilösningar

Workshop i Visby 2019-07-02 · Arrangeras av Ignite Sweden,
Uminova Innovation, SISP och Automation Region

Samverkansaktivitet i Almedalen · 2019-07-02

Informations- och cybersäkerhet

Workshop i Skellefteå · 2019-08-20

Föreläsning i Eskilstuna 2019-09-10 · Arrangeras av
Energimyndigheten

Smart start – beställarkompetens
Workshop i Lund · 2019-08-28

PrimeKey Tech Days 2019
Konferens i Stockholm 2019-09-17 · Arrangeras av PrimeKey
Digimeet
Konferens i Eskilstuna 2019-09-26 · Arrangeras av MITC

Workshop om industrins transformation

Smart start – beställarkompetens
Workshop i Göteborg · 2019-08-29
Workshop om industrins transformation
Workshop i Göteborg · 2019-09-04
Automation Expo med Trä och möbelföretagen
Konferens och expo i Nässjö · 2019-09-25
Automation Summit
Konferens i Västerås · 2019-10-09

Finansiärer:

Automation Region är en centrumbildning vid:

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt
över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens,
stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

