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• Principer för prioriteringar: 

 

- Utveckling och förnyelse 

- Koppling till forskning och innovation 

- Internationalisering och ökad konkurrenskraft 

- Regional relevans 

- Smart Specialisering/regionala styrkor 

 

 

Prioriteringar i det regionala 
tillväxtarbetet  
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Bästa möjliga förutsättningar för 
ett starkt, konkurrenskraftigt och 
innovativt näringsliv genom: 

 

– Direkt och indirekt tillgång till mer utvecklingsmedel för 
strategiska projekt på regional nivå, krav från EU och 
nationella fonder 

– Vässat stöd från offentligt finansierade aktörer 

– Höjd attraktivitet för regionen 

– Bättre nyttja de styrkor som vi redan har att bygga tillväxt 
från, ger fokus och stöd vid prioriteringar 

 

 

 

Smarta styrkeområden i Östergötland ska leda till 
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Styrkeområden i korthet 

 Effektiv logistik 

 Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar 

 Smarta, säkra, robusta uppkopplade produkter och 
system 

 Simulering & Visualisering 

 Avancerade material 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RgxQWG6PJA9d1M&tbnid=vUCMC9N21DU3CM:&ved=&url=http://www.hovberg.se/blogg/2010/12/13/grafen/&ei=svRrUdSiCYmh4gS8vIH4Bw&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNFzq4yOa8_-3EGRincva2n-b4T20A&ust=1366115890509665


Samverkande styrkeområden 

• Överlappande kompetenser 

• Stora synergier mellan 
styrkeområden 

• Lösningsfokus 
– Behov att utveckla samverkan 

mellan styrkeområden 

– Ha en bra helhetsbild av resp 
styrkeområde 

– Behov av koordinering inom 
och mellan styrkeområden 

 

Smarta, robusta 

och säkra 

uppkopplade 

system och 

produkter 

Visualisering & 

Simulering 

Affärsmodeller 

och arenor för 

hållbara 

systemlösningar 

Avancerade 

Material 

Effektiv Logistik 
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Styrkeområdet 

Avancerade 

material 
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Projektgrupp material 

• Urban Emborg – koordinator 

• Bengt Wälivaara – materialexpert 

• Mikael Syväjärvi – materialexpert 

• Svjetlana Stekovic – forskare och forskningskoordinator LiU 

• Gio Fornell - LIU Innovation 

• Peter Larsson - Region Östergötland 
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Region Östergötland 

Marknaden 
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Utmaningar 

• Gapet mellan forskning och industriell användning 

• Finansiering av innovationer för små företag, speciellt att 
överbrygga “valley of death” 

• Ökat utbyte kring utvecklingsidéer för större och mer 
långsiktig finansiering, ökad hitrate 

• Attrahera forskare och forskningsmedel till regionen  

• Attrahera investeringar och tillgång till utvecklingsmedel 
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Region Östergötland Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 10 

• Smart Industri 
• Företagsutveckling 
• innovationsstöd 
• Innovative materials 

arena 

Utmaningar/Behov 

Inom ex 
• Välfärdsteknik 
• Livsmedelsförsörjn

ing 
• Energisystem 
• Miljö/klimat 
• Transporter/fordon 
 
 

Projekt/aktiviteter 
Kluster/parker/arenor 
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• Aerospace cluster, Cleantech, Vreta Kluster, Science Park 
Mjärdevi, Norrköpings Science Park, RISE, Energiriket, LiU 

• SVIFFT, Växtzon, smart Industri, energiriket, Demola, EST 
riskkapital, Almi Invest, Internationaliseringscheckar 

• Digitalisering, innovationsledning, PEA, Visual Sweden, 
Företagsjouren, Miljöteknikarena, logistiknätverk 

• ALMI Företagspartner inkl Tillväxtledarskap, Tillväxtlyftet, 
Växthus m fl 

Ex på pågående initiativ som 
regionen stödjer 

Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 11 
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Handlingsbehov 

• Information/stöd i IP-frågor för små företag 

• Stimulera utbyte med andra regioner inom och utom 
Sverige 

• Företagstillväxt – göra regionen och Sverige attraktivt för 
företag som vill arbeta med nya avancerade material  

• Utveckla strukturer och plattformar för nätverkande/utbyte 
mellan små företag, stora företag och akademin 

• Utveckla en samverkansnod för utbyte, testning och 
kompetensutveckling ”Innovative materials arena” 
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Kommuner, 
företag, 

organisationer, 
universitet m fl 

Vinnova, 
Tillväxtverket, 

Näringsdeparteme
nt, övriga statliga 

myndigheter 

Nationella 
strategiska 

satsningar, tex 
SIO 

> 50 mio EU/år 

Utvecklingsmedel -2020 

Kommuner, 
företag, 

organisationer, 
universitet m fl 

Vinnova, 
Tillväxtverket, 

Näringsdepartement 
övriga statliga 
myndigheter 

Horizon 2020 
80 mdr EUR 

Nationellt 
strukturfonds

-program 
136 mio EUR 

Nationella 
strategiska 

satsningar, tex 
SIO 

> 50 mio 
EUR/år 

Strukturfonds-
program 

Östra 
Mellansverige 
70 mio EUR 

Region 
Östergötland 
RUP & RIS 

RIS3 

ÖMS S3 


