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Strategiska Innovationsprogram  
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VINNOVAs inspel till Mineralstrategin 

 Breda synergiskapande 
satsningar 

 Och satsningar på spetstekniker 
och ny kunskap 

 Hela innovationssystemet inom 
mineralsektorn inklusive 
utrustnings- och 
tjänsteleverantörer 

 Inkludera återvinningsstrukturen 
för kritiska material 

 Möjliggöra internationellt 
samarbete inom forskning och 
innovation Slide 2 

”En kommande Mineralstrategi bör innehålla satsningar på 
forskning, utveckling och innovation som sker i samverkan 
mellan aktörer inom området.”  
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Samverkansprogram? 
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...alla samarbeten är inte samverkan!! 

• Industrin beställer 
• Akademin utför 
• Industrin betalar 

• Akademin 
bestämmer 
inriktning 

• Industrin  ”inbjuds” 
• Akademin utför  
• Staten betalar 

• Akademin och industrin 
bestämmer agendan 

• Akademin och industrin utför 
• Staten och industrin betalar 
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Målet är kraftsamling 
för att svenskt 
näringsliv och 
forskning skall fortsätta 
att vara globalt 
konkurrenskraftigt och 
attraktivt! 
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Genom strategiska forsknings- 
och innovationsagendor 
vill VINNOVA:  
  
 - stimulera aktörer inom 
akademi, näringsliv och 
offentlig sektor att gemensamt 
ta fram visioner och mål, och  
 
 - definiera de forskningsbehov 
och andra aktiviteter som 
behövs för att uppfylla de 
målen 
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Vad är 
strategiska forsknings- 
och innovationsagendor? 



Slide 8 

Agenda: en nedtecknad 
gemensam framtida vision med 
konkreta mål, och förslag på vilka 
strukturer, aktiviteter  och 
insatser som krävs för att 
uppfylla de målen 

 



Bidrag 
för att ta fram 
strategiska 
forsknings- och 
innovationsagendor 

Agenda    

Finansiering av 
Strategiska  
Innovations- 
program 

…som på sikt kan ligga till 
grund för program 



   
Förnyelse av 

styrkeområden 

Utgångspunkter för en agenda 
2012-05-15 
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Stärka 
branschöverskridande 
kompetens, kunskap 

och teknik 

Stimulans av nya 
och omvandling av 

befintliga 
värdekedjor  



  
  
  

VARFÖR området är ett 
styrkeområde för Sverige?  
Hur kan det förnyas? 
 

Agendan ska beskriva 
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VAD kan och bör vara vårt 
nationella fokus och spets, 
i en internationell kontext? 
 

VAD är de gemensamma 
målen och behoven på 
kort, medellång och lång 
sikt? 
 

VILKA insatser och 
aktiviteter behövs för att 
nå målen och möta 
behoven som pekats ut i 
agendan? 

HUR kan befintliga 
insatser, resurser och 
infrastrukturer utnyttjas 
smartare? 

HUR ska formen för 
samverkan se ut för att 
genomföra de insatser 
som föreslås? 
 



   
Fokus på nationell 
kraftsamling för 
internationell 
konkurrenskraft 
 

Krav på agendaprojekten 
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Öppen 
aktörskonstellation och 
process mot nya 
aktörer och inspel 
under projekttiden 
 

Aktiv samverkan 
mellan näringsliv, 
offentlig sektor, 
universitet/högskolor, 
forskningsinstitut  



Preliminär tidplan 
 Öppningsdatum:   27 april 2012 

 Sista ansökningsdag:  5 juni 2012, kl 14.00 
 Intervjuer:   18-20 juni 
 Sista datum för beslut:  9 juli 2012 

 Sista datum för projektslut:  Under första kvartalet 2013 

  Informationsträffar:   
• 7 maj 2012, 15.00-17.00 

• 15 maj 2012, 15.00-17.00 – filmas och läggs på webben i slutet 
av nästa vecka 
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