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PiiA är summan av alla som engagerar sig och nu har din organisation möjlighet att vara 
med som programsponsor. Både företag och organisationer kan bli sponsorer och får då 
betala en sponsoravgift anpassad efter organisationens storlek. Programsponsorrollen är av 
stor vikt för PiiA, det är en signal för att visa att de stora offentliga satsningar som görs på 
processindustrin och dess leverantörer är viktiga och har ett stort intresse för just ert bolag. 
Programsponsorer är röstberättigade i stämman där PiiAs styrelsemedlemmar väljs in.  
 

Under det senaste året har PiiA-programmet lett till stora framgångar för industrin och 
Sveriges paradgren; IndTech – Teknologin som gör industrin smart! Här är några av 
höjdpunkterna: 

Nationellt 

• Utlysning 15, våren 2021 ledde till finansiering av 5 genomförbarhetsstudier och 5 FUI-
projekt.  

• Utlysning 16, hösten 2021 stängde den 25 november och gav 19 starka ansökningar. 
Dessa kommer bedömas och ett antal av dessa beviljas i början av 2022.  

• PiiA Summit arrangerades i oktober som ett digitalt arrangemang med 160 deltagare 
runt om i landet. Under 2 timmar bjöds deltagarna på samtal, föreläsningar och 
presentationer från industripersoner och 19 av PiiAs aktiva projekt.  

• Lanseringsevent i maj av rapporten Swedish IndTech med 300 deltagare digitalt. 
Samordnat med Automation Region & Blue Institute. 

• Projektstart för Digitala Stambanan IndTech, ett strategiskt samverkansprojekt 
tillsammans med SIP Produktion2030 för att arbeta med digitalisering genom hela 
värdekedjor.  

• Projektstart för Circla, ett strategiskt samverkansprojekt med 51 organisationer från 
flera branscher och 5 involverade strategiska innovationsprogram.  

• Föreläsningar på nationella och internationella konferenser. 
• Diskussioner med beslutsfattare inom både industri och politik för att främja industrins 

intressen.  

Internationellt 

•         Swedish IndTech i världen – fortsatt samarbete med Vinnova, Business Sweden, 
Automation Region och Nordic Innovation House för att bana väg för svensk 
spetskompetens inom teknikområdet 

• Nystartat internationellt samarbete inom energiområdet genom International Energy 
Agency och programmet Industrial Energy-Related Technologies and Systems 

•         Swedish-German Business day; samarbete med Svenska ambassaden i Berlin och 
med Business Sweden för att öka samarbetet mellan länderna 

•         Stöd till PiiA-projekt som vill växa och internationalisera 

 

I planerna för 2022 ingår fortsatt arbete med mycket av det ovan nämnda men också: 

• PiiA, Automation Region och Nordic Innovation House Silicon Valley arrangerar 
seminarier under Sweden Innovation Days i januari. 

• PiiA Summit, planeras inför november 2022. Förhoppningsvis kan vi ses på plats. 
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• En gemensam scen och program tillsammans med Automation Region och IVA där vi 
lyfter Swedish IndTech under konferensen Scanautomatik & ProcessTeknik, 18-20 
oktober. 

• 2 öppna utlysningar, en under våren och en under hösten med möjlighet att söka både 
genomförbarhetsstudier och FUI-projekt. 

• Formerandet av minst ett större strategiskt projekt baserat på industrins behov.  
• Fortsatta satsningar på att knyta ihop industribolag och SME över Atlanten i 

samarbetet Swedish IndTech, insats Silicon Valley.  

Nu i slutet av 2021 består PiiAs projektportfölj av ca 225 genomförda och pågående FUI-
projekt av varierande storlek. Ca. 300 organisationer från tekniksektorn, industrin, dess 
leverantörer, kunder och forskningsaktörer är engagerade i projekten som finansieras av 
50% industriell medfinansiering och 50% från Vinnova. Den totala budgeten sedan PiiAs 
grundande för 8 år sedan ligger på ca 950 MSEK. 

Förutom dessa arbetar vi medde strategiska insatserna PiiA Insight, PiiA Innovation och PiiA 
Research samt flera strategiska projekt som tar stora kliv för att digitalisera 
processindustrin.  

Som programsponsor har ni möjlighet att med stödet till PiiA kraftigt öka innovationstakten 
för skapandet av framtidens industriinnovationer och nätverk av kompetenser och aktörer. 
Som programsponsor får du och din organisation följande fördelar: 

• Synlighet på PiiAs webbsida samt i alla de sammanhang där PiiAs representanter 
presenterar; årskonferensen PiiA Summit, presentationer om PiiA nationellt och 
internationellt, i tryckt material och i digitala presentationer som rapporter och 
dokument.  

• Ni har rösträtt i PiiAs högsta organ – årsstämman – där PiiAs styrelsemedlemmar väljs 
in.  

• Ert deltagande leder till stöd och utveckling av innovationskraft inom IndTech. 
• Representation i PiiAs industriråd som vi startar upp igen. 
• Möjlighet att påverka och föreslå prioriteringar av PiiAs 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. 

Jag hoppas att du finner erbjudandet intressant. Återkom gärna om du har några frågor eller 
om din organisation vill bli programsponsor. Vår årsstämma håller vi den 10 februari 2022 så 
vi behöver ditt svar och betalning innan dess.  

Med vänlig hälsning,  

 

 
Peter Wallin, programchef 

 


