Först vill jag rikta ett stort Tack till Research Match som har drivit det
svenska ILO-sekretariatet sedan juni 2014 och bidragit till att synliggöra
möjligheterna på forskningsanläggningar för svenskt näringsliv.
Vad händer nu?
Nu tar vi nästa steg i utvecklingen och till hösten etablerar vi ILOsekretariatet i ett nytt format, under namnet Big Science Sweden.
Sekretariatet är, precis som tidigare, Sveriges officiella representant vid de
forskningsanläggningar som Sverige investerar i, såsom ESS, MAX IV,
CERN, ESO, ITER/F4E, X-FEL, ILL, ESRF m.fl. Det ska ha fortsatt god
insyn i forskningsanläggningarna, vad som händer där, när, och vilka
möjligheter det finns för svenska företag.
Hur är det tänkt att fungera framöver?
Big Science Sweden är tänkt att fungera som ett nätverk av företag som kan
leverera högkvalitetsprodukter och -tjänster till storskaliga
forskningsanläggningar. Ett antal utvalda organisationer,
industrirepresentanter och universitet planeras att på uppdrag av Vinnova och
i nära kontakt med företag, arbeta i ett gemensamt konsortium med
huvudmålet att stödja svenska företag att bli leverantör till
forskningsanläggningarna.
Varför gör vi den här förändringen?
Vi har lyssnat på företagens behov, forskningsanläggningarnas erfarenheter,
studerat andra länders sätt att arbeta och dragit lärdomar av vad som har
fungerat bra hittills och vad vi behöver komplettera med. Vi har sett att det
behöver byggas upp ett större ekosystem för leverantörer och att de
personliga kontakterna i alla led behöver förstärkas.
När händer vad?
Arbetet med etablering av den långsiktiga Big Science Sweden
organisationen pågår just nu och förväntas bli klart till hösten. Dock gör vi en
smyglansering av Big Science Sweden i samband med IPAC’17
industrimässa i Köpenhamn den 14 - 17 maj. På mässan deltar ett 20-tal
svenska företag, universitet och institut under Big Science Sweden paraply,
med syftet att marknadsföra svenska leverantörer, erbjuda kunskapsutbyte
mellan akademi och näringsliv samt skapa en arena för samarbete
leverantörer emellan.
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Publicering av aktuella upphandlingar på forskningsanläggningar fortsätter
på Research Matchs hemsida fram till 30/6, då Research Matchs uppdrag
avslutas. Det går att hitta aktuella upphandlingar på respektive anläggnings
hemsida, länkar finns på www.vinnova.se/m/internationellaforskningsanlaggningar/.
Research Match avslutar rollen som Sveriges ILO-sekretariat i och med detta
nyhetsbrev. Big Science Sweden återkommer med ytterligare information i
samband med att vår nya hemsida presenteras senare under året.
Vart vänder jag mig med frågor?
Har du frågor under tiden kontakta Natasa Pahlm natasa.pahlm@vinnova.se
Vi ser verkligen fram emot att fortsatt stötta och samarbeta med så många
företag som möjligt på deras resa in i Big Science marknaden, då vi vet vilka
fantastiska utvecklingsmöjligheter det kan ge ett företag att vara leverantör
till en Big Science-anläggning.
På återhörande,
Natasa Pahlm
Industrial Liaison Officer, Vinnova

