Sponsorpartner
Som sponsorpartner i SIO Grafen, det strategiska innovationsprogrammet
för grafen, kan du och din organisation engagera er i den strategiska
utvecklingen av programmet.
Ni får rösträtt på årsstämman, General Assembly, där beslut tas om vilka
styrkeområden kommande utlysningar ska rikta sig mot. Ni kan nomineras
till styrelseledamot och får möjlighet att marknadsföra er logotyp på vår webbsida.
Tillsammans arbetar vi för att få grafenbaserade innovationer ut på marknaden. Detta
gör vi genom att skapa en gemenskap kring grafen och identifiera och föra samman
viktiga aktörer – från akademi, industri och institut – i värdekedjor mot tillämpningar.
Se visionen på sidan 2.

Aktiviteter och erbjudanden inom SIO Grafen 2018
• Öppna utlysningar för samverkansprojekt och demonstratorprojekt, karakteriseringscheckar
och resebidrag.
• Workshoppar inom ämnesspecifika angelägna områden, Svenskt Grafenforum – SIO Grafens
resultatworkshop och Årsstämman (General Assembly).
• Omvärldsbevakning - marknadsnyheter veckovis samt forskningsrapporter två gånger per år.
• Nyhetsbrev - information om SIO Grafens verksamhet, Graphene Flagship, aktuella
utlysningar, finansierings- och samverkansmöjligheter inom EU, inbjudningar till events i
Sverige och internationellt.

Årsavgiften 2018 är 10.000 SEK per år för institut, högskolor och små och medelstora
företag (SMF). Stora företag betalar 50.000 SEK per år.
Om du är intresserad av att påverka som sponsorpartner, kontakta oss på
info@siografen.se.

SIO Grafen I www.siografen.se I info@siografen.se

Vision för 2030
• Sverige är ett av världens tio främsta länder vad gäller att använda materialet
grafen och dess relaterade teknikområden för att skapa en industriell position.

• År 2030 är grafen etablerat såtillvida att det finns i svenska produkter på
marknaden inom samtliga SIO Grafens styrkeområden. Produkter med lång
utvecklingstid ska närma sig marknaden. Grafenområdet har därmed utvecklats
i både inkrementella och disruptiva steg.
• Samverkan ska vara stärkt genom framgångsrikt nyttjande av europeiska
finansieringsmedel. Fungerande leverantörskedjor, inklusive internationella
aktörer, ska finnas på plats i alla SIO Grafens styrkeområden.
SIO Grafen ska tillhandahålla strategisk vägledning för områdets samtliga
aktörer att arbeta i samma riktning och tillsammans skapa ett nationellt
grafenerbjudande – från forskning till industriell utveckling – med internationell
konkurrenskraft.
• År 2030 ska svensk grafentillverkning säkerställa tillgång på relevanta volymer
grafenmaterial och grafenkompositmaterial.

