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Var med i Team Sweden Big Science på IPAC 2017
Fram till 1970-talet var Sverige ett starkt land som leverantör till stora
forskningsanläggningar – Big Science. Nu med både ESS och MAX IV som
världsledande forskningsanläggningar på svensk mark finns det all möjlighet att
återta den positionen på världsmarknaden. Detta är viktigt dels för att kapitalisera
på de investeringar som Sverige gör i forskningsanläggningar, dels för att få
tillgång till den tekniska utvecklingen som sker vid forskningsanläggningarna och
som kan bidra till innovationer, nya produkter och nya marknader på företag.
Vinnova kommer under 2017 att tillsammans med samarbetspartners arrangera
aktiviteter för att underlätta för företag att bli leverantörer till internationella
forskningsanläggningar, och IPAC 2017 är en utmärkt arena att börja på.
IPAC, världens största acceleratormässa som i år går av stapeln den 14-17 maj i
Köpenhamn med ESS som värd och MAX IV som medvärd, är en unik möjlighet
att visa på den enorma svenska potentialen och kompetensen. På IPAC görs det
affärer för en miljard kronor. Runt 1500 delegater inklusive representanter från de
stora forskningsanläggningarna i Europa, såsom MAX IV, ESS, CERN, XFEL,
DESY, ISIS samt forskningsanläggningar i Kina och USA, räknas komma för att
ta del av senaste forskningsrön, nya innovationer, för att knyta kontakter, initiera
affärer och för att rekrytera nya talanger. Dessutom har IPAC i år ett särskilt
industrifokus med många företag som utställare, vilket gör det till en fantastisk
möjlighet att hitta både leverantörs- och underleverantörsmöjligheter.
Det kommer även att finnas tillfälle att utforska samarbetsmöjligheter med
lärosäten och forskningsinstitut, då de också kommer att ställa ut sina
samarbetsprojekt med forskningsanläggningar i en Sverigemonter som
koordineras av Vinnova. Jag hoppas att ni vill representera Sverige tillsammans
med oss! Läs mer i det bifogade erbjudandet om deltagande i Team Sweden Big
Science.
Vi ses i Köpenhamn!

Charlotte Brogren
GD
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