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Så anpassar du 

informationen i sidfoten 

Du kan enkelt anpassa vilken 

information som ska visas i sidfoten 

bredvid VINNOVA-loggan. 

1. Klicka på knappen 

”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 

2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i 

presentationen. Notera skillnaden 

mellan ”Uppdatera automatiskt” och 

”Uppdatera inte” för datum i sidfoten. 

Det förra innebär att dagens datum 

alltid visas i presentationen. I fältet 

”Sidfot” kan du med fördel ange titeln 

på föredraget eller mötet. 



Bakgrund 

 2008: Regeringen satsar på Strategiska Forskningsområden 

• Extra pengar till universiteten på 1,8 Miljarder per år  

till 24 strategiska forskningsområden  

 2012-2013: Regeringen satsar på Strategiska 

Innovationsområden 

• Utökad budget på nära 1 miljard fram till 2016 
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Nu pågår en process att identifiera och 

definiera vilka dessa områden är! 

http://www.regeringen.se/download/2f713bd9.pdf?major=1&minor=113957&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment


Syfte med strategiska 

innovationsområden 
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Syftet med satsningen på strategiska 

innovationsområden är att skapa 

förutsättningar för internationell 

konkurrenskraft och för hållbara lösningar 

på globala samhällsutmaningar.  



   
Förnyelse av 

svenska 

styrkeområden 

Utgångspunkter för  

strategiska innovationsområden 
2013-05-27 

Bild 4 

Stärka 

branschöverskridande 

kompetens, kunskap 

och teknik 

Stimulans av nya 

och omvandling av 

befintliga 

värdekedjor  



Genomförande 

 En bottom-up process där aktörerna själva definierar områden för 
kraftsamling 

 Två olika typer av stöd: 
Strategiska forsknings och innovationsagendor – som syftar 
till att stimulera en strategisk dialog mellan aktörer för att i en 
gemensam forsknings- och innovationsagenda tydliggöra 
områden för kraftsamling och de behov och möjligheter som 
finns.  
SIO-program – som syftar till att stödja genomförandet av de 
forsknings- och innovationsagendor som är av störst vikt för 
Sverige: De som har störst potential att skapa förutsättningar för 
internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på 
globala samhällsutmaningar 
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http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-forsknings--och-innovationsagendor1/
http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/SIO-program/
http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/SIO-program/
http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/SIO-program/


GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN 

Stora företag 

Små och medel- 

stora företag 

Offentlig  

sektor 
Akademi 

Forskningsinstitut 

AGENDA 

Strategiska 

innovations- 

områden 

MÅL & VISION 

Internationell 

konkurrenskraft 

Strategiska 

innovations- 

områden 

Strategiska 

innovations- 

områden 

MÅL & VISION MÅL & VISION 

AGENDA AGENDA 

Hållbara lösningar på 

globala samhälls-

utmaningar  
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Formulera 

gemensamma visioner 

och strategier (agendor) 

mellan olika aktörer i 

samverkan 

 

 

Forsknings och 

innovations-

agendor 
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Bara toppen kommer att 

kvala in för att få etablera 

egna SIO-program 

 

Konkurrensen blir  

stenhård för  

SIO-program 



Utlysning:  
Strategiska forsknings- och innovationsagendor 

En första utlysning för att ta fram forsknings- och 

innovationsagendor öppnade april 2012 (endast 

VINNOVA) 

74 agendor beviljades finansiering 

Utlysningen är öppen i omgångar under 2013-

2015 
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VARFÖR området är ett 

styrkeområde för Sverige?  

Hur kan det förnyas? 

 

Agendan ska besvara 
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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? 

 



Utlysning: 
SIO-program 
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 Finansiering av en organisation som kan 

driva samverkan mot de gemensamma 

målen och visionerna 

 Reserverad budget för projekt inom 

programmet, utlysningar och aktiviteter – 

öppna för alla 



SIO-program 

Första utlysningen för SIO-program stängde 

16 april 2013 

 Utvärdering pågår – klart 4 juli 

Nästa utlysning för att etablera SIO-program 

beräknas öppna oktober 2013 
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SIO-agendor och program 

Mer information är tillgänglig på: 

http://www.vinnova.se/sv/Var-

verksamhet/Samverkansprogram/Strategiska-

innovationsomraden/  

För uppdaterad information om kommande 

utlysningar: http://www.vinnova.se/ 

under utlysningar 
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http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/
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