


Strategiska innovationsprogrammet för svensk

gruv och metallutvinnande industri



Bergforskdagarna
Agenda 17 maj

Information från programkontoret 8.15 

Den smarta gruvan 9.00 

Fika 9.40 

Gruvan och samhället 10.10

Den säkra gruvan 10.40 

Den gröna gruvan 11.20 

Lunch 12.45



Information från programkontoret

Inledning, Anna Utsi, SIP STRIM

Projektuppföljning, Matz Sandström, SIP STRIM

Utlysning 2018, Jenny Greberg, SIP STRIM

Innovation Due Diligence – ett marknadsstöd för ansökningar och projekt, 
Nicklas Grönberg, LTU Business



SIP STRIM - korta fakta

• Programstart december 2013

• 83 beviljade projekt (pilotprojekt, 

fullskale, förstudier, strategiska projekt) 

• Total projektfinansiering : 137,2 Mkr

• Beviljandegrad: 55% 

• Andel kvinnliga projektledare: 35% 

• Total antal partners I programmet: 95 



Tematiska områden

• Prospektering

• Resurskaraktärisering

• Gruvbrytning

• Mineralteknik

• Återvinning och metallurgi

• Efterbehandling och miljöprestanda

• Attraktiva arbetsplatser

• Jämställdhet och mångfald

• Social acceptans

Digitali-
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Socialt
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STRIM:s verktyg

Projekt Utbildning

Seminarier och möten Internationalisering



Aktuella frågor

• Agendauppdatering 2018

• Årets utlysning öppnar i maj

• Planeringsbidrag utlysning öppen hela året – för aktörer som 
har eller har haft ett SIP STRIM projekt

• Innovationstävling – årets gruvinnovation 2018



Att driva projekt inom STRIM

• Vinnovas allmänna villkor för bidrag 

• Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid konferenser och andra aktiviteter 

som anordnas inom STRIM.

• Bergforskdagarna, STRIMs årliga konferens där pågående och/eller  avslutade  projekt 

presenteras 

• Programdag höst 2018

• Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att 

arbetet utförts inom det Strategiska innovationsprogrammet STRIM, en gemensam satsning av 

Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

• Projektet ingår inom det Strategiska innovationsprogrammet STRIM och ska samverka med 

programmets programkontor i genomförandet.



Anna Utsi, programchef

Jenny Greberg, Ansvarig teknik och innovation

Sabine Mayer, Ansvarig samverkan och EU-frågor

Matz Sandström, Ansvarig projektstöd

Jeanette Bergman Weihed, Kommunikationsansvarig

Programkontoret



Utlysning 2018

• Öppnar 17 maj 2018

• Stänger 7 nov 2018

• Projektstart tidigast 1mars 2019, senast 1 juni 2019

• Förstudier, Fullskaleprojekt, Pilotprojekt

• Total budget 25 MSEK



• Nyheter utlysning 2018:
• 25% in-kind krävs för förstudier
• Jämställdhetsaspekter kriterier

• Hur väl projektet bidrar till en jämställd samhällsutveckling

• Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen
• Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 

könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och 
män

• Gender equality i template
• Describe how the project and the expected project results contributes to 

increased gender equality (if not applicable, justify why not)

• If applicable, describe how the developed technology/method/process etc
is applicable for different target groups and/or users.

• Beskriv hur jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen Om inte 
jämställdhetsaspekter integrerats, förklara varför.  

• Beskriv hur teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 
könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och 
män?


