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Fakta

330
miljoner kr

8år

170
projekts

201
organisationer

94 SMF

Vi tar framtidens 

material från labbet till 

industrin.

17
internationella
organisationer



Aktiviteter

Starkt 

ekosystem

Tillverkning 

av 2D-

material

Hållbart 

samhälle

2D-material 

ett svenskt 

styrkeområde

Resultat 

Effekter

Vad vill vi åstadkomma?



I februari - 64 miljoner till svensk grafenbransch
i 15 nya projekt!



Vårens utlysning stängde förra veckan



Testa en testbädd – ta fram fysiska prototyper

• Till små- och medelstora företag

• Upp till 70 000 kr per företag, 
max 75 % av total budget

• För att använda en testbädd

• Söks via siografen.se



Examensarbete grafen 2022
SIO Grafen stödjer industrirelaterade exjobb
• Upp till 40 000 kr per exjobb, 

max 50 % av total kostnad

• Ska starta 2022

• Söks via siografen.se



SIO Grafens pris för årets bästa industriellt 
inriktade examensarbete inom 2D-material
• Slutfört juli 2021 – juni 2022 

• Handledaren nominerar

• Pris + presentation på Swedish 
Graphene Forum 18-19 oktober i 
Sundsvall

• Info kommer på siografen.se och 
via sociala medier inom kort!



Standardiseringscheckar

• Till små- och medelstora företag

• SIS arbetsgrupp för grafen inom 
den tekniska kommittén 
Nanoteknik (TK516)

• Upp till 40 000 kr per check, 
max 50 % av total kostnad

• Söks via siografen.se



New network - 2D Graduate Network

• Masters, PhD or PostDoc

• 2D materials

• First digital meeting May 10, 
10.30-12.00

• Sign up at siografen.se, both for 
meeting and joining network



Boka in höstens svenska grafenhöjdpunkt

• 18-19 oktober

• Clarion Hotel, Sundsvall

• Projektpresentationer

• Mingel

• Studiebesök



Diversity in Graphene 10 maj 2022



Och missa inte Graphene Week 2022



Nästa generation strategiska 
innovationsprogram ”SIP 2.0” på gång



I september öppnar höstens stora utlysning



Innovationstävling 2022

• Öppnar början av juni

• Öppen fram till slutet av augusti

• Pitchfinal för jury den 29:e september



Kontakta oss om du behöver stöd.
Vi är här för er!

E-post: info@siografen.se

elisabeth.sagstrom@siografen.se

Webb: siografen.se

LinkedIn: SIO Grafen
Twitter: SIOGrafen


