
INBJUDAN

6 mars 2017 kl. 9.00 – 16.00 i Lejonsköldska rummet (N308) 
på Försvarshögskolan i Stockholm.

Anmäl ditt deltagande på www.innovair.org/jagkommer senast 20 februari.

STRATEGISKA

INNOVATIONS-

PROGRAM

Med stöd från:

SMF Flyg-seminarium

Små och medelstora företag behö-
ver ofta draghjälp och understöd 
för att kunna delta i innovations-
aktiviteter fullt ut. Inom flygområ-
det finns huvudsakligen tre forma-
liserade vägar för detta understöd:
• SMF Flyg-programmet, som ökar 

små och medelstora företags 

deltagande i forsknings program 
och chanser till affärer;

• Aerospace Cluster Sweden, 
som är ett nationellt flyg- och 
rymdkluster för ökade affärer via 
nätverk;

• internationalisering, som via 
utbyte med Storbritannien och 

Brasilien skapar plattformar och 
affärsmöjligheter.

Det SMF Flyg-seminarium som 
du härmed bjuds in till syftar till 
att erbjuda erfarenhetsutbyte, 
skapa ”matchmaking” inom SMF 
Flyg-programmet och generera nya 
affärsmöjligheter.

09.00 – 09.10 Introduktion, syftet med dagen (Anders Blom, Bengt Wälivaara)
09.10 – 09.30 Vinnovas SMF-program
09.30 – 10.00 Deltagare i Vinnovas SMF-program 2014–2016 berättar (ca 10 min/st):

• Erfarenheter från programmet – bra och mindre bra?
• Nya projekt/affärer som genererats

10.00 – 10.30 Kaffe och mingel

10.30 – 11.30 Deltagare berättar, fortsättning
11.30 – 11.45 Aerospace Cluster Sweden / Sveriges Framtida Flyg- och Rymdindustri (SVIFFT):

• Planerade aktiviteter 2017 (Anna Rehncrona)
• Nya verifieringsmöjligheter för komposittillverkning (”SMF Automationslabb”) 

(Marie Jonsson)
11.45 – 12.00 Summering av förmiddagen (Bengt Wälivaara)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.15 NFFP 7: internationella projekt och utlysningar (Mats-Olof Olsson)
13.15 – 13.30 Projekt Sverige/Brasilien (André Bittencourt)
13.30 – 14.15 Workshop – tema ”Swe/UK” (Marie Jonsson):

• Erfarenheter från besök på NCC och AMRC
• Identifierade möjligheter till samarbeten
• Företagens syn på ”möjliggörare” för samarbeten

14.15 – 14.45 Kaffe och mingel

14.45 – 15.45 Workshop, fortsättning
15.45 – 16.00 Summering av workshoppen (Marie Jonsson)

Välkommen!
Anders Blom (programdirektör Innovair)

Kontaktpersoner:
Bengt Wälivaara (Compraser Labs)
013–25 23 51, bengt.walivaara@swerea.se
Mats Werke (PTC Innovatum)
031–706 60 88, mats.werke@swerea.se
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