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Var med och skapa innovationer för framtidens industri 

Välkommen som programsponsor inom PiiA 
Ni har möjlighet att vara med och skapa framtidens innovationer samt utveckla svensk industri och 
forskning genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT och Automation). Här 
skapas nya innovationssammanhang och nätverk med avsikt att i projekt, insatser och aktiviteter 
ordentligt sänka trösklarna och öka tempot för framtagning av avgörande innovationer. 

PiiA är ett nationellt strategiskt innovationsprogram med syfte att väsentligt höja tempot och 
innovationsnivån inom svensk processindustriell IT och automation. För att vi tillsammans skall ligga i den 
absoluta framkanten inom området är det viktigt att berörda aktörer både tar del av programmet så väl 
som bidrar och känner sig delaktiga. 

PiiA är summan av alla oss som engagerar sig och nu har ni möjlighet att också vara med som 
programsponsor. Som programsponsor får du och ditt företag eller organisation följande fördelar:  

Genom Synlighet 
• Industriell uppmärksamhet för ditt företag eller organisation genom att synas på PiiAs webb, i PiiAs 

presentationer, PiiAs olika rapporter samt i och andra PiiA-sammanhang, som till exempel på PiiA 
Summit. 

Genom Påverkan 
• Vara med i att stödja, stärka och utveckla svensk innovationskraft inom PiiA området.  
• Permanent plats i PiiA:s högsta organ – årsstämman – och därmed direkt påverkan på PiiA:s styrelse 

genom att föreslå, kandidera och rösta i samband med PiiA:s årsstämma. 
• Möjlighet att påverka och föreslå prioriteringar av PiiA:s aktiviteter och strategiska, långsiktiga insatser 

med avseende på kompetensutveckling, workshopar, inventeringar och undersökningar, strategiska 
dokument, inriktningar på utlysningar och identifiering av ny kunskap som behöver tas fram med mera. 

Genom Information 
• Riktad information anpassade för er om aktualiteter inom PiiA och PiiA området. 
• Inbjudan till två möten per år i programsponsornätverket där ni kan delta med de personer som ni vill 

skall ha information om det som nämns ovan. 
• Distribution av analyser och rapporter som ni som programsponsorer varit med och prioriterat. 
• Information om erbjudanden i samband med konferenser och möten och andra arrangemang där PiiA 

medverkar samt andra årliga erbjudanden. 
 
Var med och påverka – följ med på resan. 
För mer information kontakta gärna:  Peter Wallin · Programchef PiiA 
 peter.wallin@ri.se · 072 – 450 07 50 

Programsponsor får det som beskrivs ovan och i tabellen nedan anges företagens eller organisationernas 
kontanta medel som tas in i form av en sponsoravgift, baserad på antalet anställda. Denna utgår från 200 
kronor per år och anställd med en max- och minimiavgift enligt tabellen.  
 

Sponsoravgift per företagstyp (med företag avses en juridisk person) Min Max 
Mikroföretag (upp till och med 10 anställda)  2 000 2 000 
Små och medelstora företag (från 11 till 250 anställda) 2 200 25 000 
Större företag (över 250 anställda) 40 000 40 000 

 
VINNOVA har tillsammans med Energimyndigheten och Formas beslutat att finansiera Processindustriell IT och 
Automation (PiiA) som ett av flera strategiska innovationsprogram. Programmet har sin hemvist hos RISE där PiiA är 
organiserat med egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar – läs mer på www.sip-piia.se. 
 
  


