Agenda rådsmöte FIRS 11 juni 2021
9:00-11:45
1. 9:00-9:10 Välkomnande och närvaro
2. 9:10-9.20 Informationspunkter
a. Kommunikationsnätverk
b. Teman på kommande möten 2021 (bilaga till agendan)
3. 9:20-9:55 Återkoppling från ordförande för specialiseringsområden
a. 9:20-9:35 Presentation och diskussion ESS, MAX IV och innovationssystemet
Science Village, (Heiner Linke, professor och vicerektor LTH).
b. 9:35- 9:55 Presentation och diskussion, färdig agenda för Life Science och
hälsa (Sofia Gerward, head of medical affairs Novo Nordisk). Agendan för Life Science
och Hälsa bifogas.
9:55-10.10 Paus
4. 10.10-11:45 Tema: Strategiska innovationsprogram (se beskrivning nedan)
Moderator: Patrik Rydén, projektledare Lunds universitet.
a. Övergripande presentation av Vinnova med fokus på framtiden för de strategiska
innovationsprogrammen. (Jonas Brändström, direktör för avdelningen
Samhällsutveckling och Peter Åslund, programansvarig)
b. Strategiska innovationsprogrammet Swelife (Peter Nordström, programchef Swelife)
c. Strategiska innovationsprogrammet Viable Cities (Lena Neij,
styrelseledamot Viable Cities, professor och föreståndare vid Internationella
Miljöinstitutet vid Lunds universitet)
d. Diskussion på temat med de inbjudna gästerna.

11:45 Mötet avslutas
---

Tema: Strategiska innovationsprogram
Bakgrund: Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska
innovationsprogram (s.k. SIP:ar). Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer
tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Programmen fungerar som nätverk och
mötesplattformar, men används inte minst av de forsknings- och innovationsfinansierande
myndigheterna för att kanalisera ut medel till utvecklingsprojekt.
Av dessa sjutton bedöms en handfull vara särskilt relevanta för aktörer i Skåne. Det rör
bl.a. Swelife (Life Science), Viable Cities (Smarta hållbara städer), Medtech4Health (Medicinteknik)
och IoT Sverige (internet of things).

www.firskane.se

I den nya forskningspropositionen, som diskuterades vid föregående rådsmöte med FIRS 19 februari
2021, föreslås att dessa SIP:ar ska bli färre, men större. Vad innebär detta i praktiken för vilka som
finansieras? Vad innebär det för ovan nämnda SIP:ar med särskilt relevans i Skåne? Hur ser
förutsättningarna ut för nya SIP:ar inom områden där det saknas idag (t.ex. inom Livsmedel)?
Vid FIRS rådsmöte den 11 juni pratar vi med både de finansierande myndigheterna och företrädare
för SIP:ar.
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