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Introduktion 
RE:Sources vision, syfte och mål samt arbetssättet för programmets sex verktyg beskrivs 
ingående i dokumentet Programbeskrivning. I verksamhetsplanen anges således endast 
inriktning och prioriteringar av aktiviteter samt budget. 
 
De aktiviteter som presenteras i verksamhetsplanen kommer att utvärderas löpande och 
dokumentet revideras i samråd mellan programstyrelsen och finansierande myndigheter. 
Tyngdpunkten i verksamhetsplanen ligger därför på att beskriva planerade aktiviteter för det 
närliggande verksamhetsåret. 
 
De tre dokumenten – programbeskrivning, verksamhetsplan och effektlogik – utgör till-
sammans det strategiska beslutsunderlag som programstyrelsen använder för rekommendation 
av enskilda projekt och för formulering av syfte och mål med utlysningar inom RE:Source. 

Tidsperiod 
Denna verksamhetsplan gäller för den första etappen men har ett tydligt fokus på 2017. 
Planen kommer att revideras årligen i samband med verksamhets- och budgetplanering och 
godkännas av stämman. 

Budget 
Tabell 1: Verksamhetsbudget för de kommande två åren samt totalt för första etappen.  
Budgeten är angiven i kSEK och är fördelad över programmets verktyg.  

 

PROGRAMSTÖDJANDE FUNKTIONER 2 017 2 018 Etapp 1
Totalt Programkontor Offentlig 4 000 4 000 11 430
Programstrategiska aktiviteter Annan 3 000 3 000 9 200

Enskilda projekt
kompletterande programarbeten Offentlig 500 1 000 1 500
Regeringens satsning samverkanskprogram Offentlig 1 000 0
1) FORSKNING OCH INNOVATION
utlysning Offentlig 20 500 17 000 56 000

Annan 20 500 17 000 56 000
41 000 34 000 112 000

enskilda projekt Offentlig 9 600 9 300 24 570
Annan 3 700 3 600 10 350

13 300 12 900 34 920
TOTAL FORSKNING OCH INNOVATION 54 300 46 900 146 920
2) KOMMERSIALISERING OCH AFFÄRSUTVECKLING
utlysning Offentlig 6 000 8 000 14 000
75% medfinansiering Annan 18 000 24 000 42 000

24 000 32 000 56 000
enskilda projekt Offentlig 3 500 3 500 13 000

Annan 1 750 1 750 12 500
5 250 5 250 25 500

TOTAL KOMMERSIALISERING OCH AFFÄRSUTVECKLING 29 250 37 250 81 500
3) POLICYANALYS
utlysning Offentlig 5 500 8 000 13 500

Annan 5 500 8 000 13 500
11 000 16 000 27 000

enskilda projekt Offentlig 3 500 3 500 8 500
Annan 1 167 1 167 3 833

4 667 4 667 12 333
TOTAL POLICYANALYS 15 667 20 667 39 333
4) UTBILDNINGSKOORDINERING
enskilda projekt Offentlig 2 000 2 000 6 500

Annan 800 800 3 100
2 800 2 800 9 600

5) INTERNATIONELL FOI SAMVERKAN
enskilda projekt Offentlig 600 800 1 800

Annan 200 267 867
800 1 067 2 667

6) KUNSKAPSDIALOG
enskilda projekt Offentlig 1 300 1 900 3 700

Annan 767 967 2 234
2 067 2 867 5 934

SUMMA BUDGET Offentlig 58 000 59 000 155 500
SUMMA BUDGET Annan 55 384 60 550 145 355
TOTAL PROGRAMBUDGET 113 384 119 550 300 855
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VAD fokuserar RE:Source på?  

Programmålsstyrning 
Under RE:Sources första år har 18 enskilda projekt (till ett samlat värde av 14,9 MSEK) 
beviljats samt 38 projekt inom utlysningen (till ett samlat värde av 59,7 MSEK). För att skapa 
en kreativ arena och ett stort intresse av att delta i RE:Source har verksamheten under det 
första året styrts av uttalade behov från områdets aktörer. Som matrisen nedan visar har 
framförallt projekt inom Hållbar materialförsörjning och som möter programmål 2 initierats. 
Bland de enskilda projekten finns en större representation av projekt som även möter 
utmaningarna Resurseffektivt samhälle och Hållbart energisystem.  
 

 
Figur 2: Matrisen beskriver antalet projekt som stödjer de tre utmaningarna respektive något 
av de sju programmålen. Ett projekt kan stödja flera utmaningar och flera programmål 
samtidigt.  
 
 
Under 2017 kommer aktiviteter för att skapa projekt med tydligare inriktning mot Resurs-
effektivt samhälle och Hållbart energisystem att intensifieras samtidigt som aktiviteter inom 
Hållbar materialförsörjning kommer att kvarstå.  
 
Hänsyn har tagits till arbetet med att stärka och prioritera aktiviteter för regeringens satsning 
på samverkansprogram, då främst satsningen på Cirkulär och biobaserad ekonomi, vid 
planering av vilka frågor som prioriteras under 2017. 
 
RESURSEFFEKTIVT SAMHÄLLE 
För att möta utmaningen Resurseffektivt samhälle ska projekt under 2017 i första hand 
fokusera på förebyggande av avfall genom generering av kunskap samt utveckling av 
innovativa lösningar som riktar sig mot:  

• Affärsmodeller, samarbetsformer och styrmedel för optimalt utnyttjande av resurser 
och övergång till en cirkulär ekonomi 

• Produktdesign och affärserbjudanden som medför förlängd produktlivslängd 
• Återtillverkning och återanvändning av produkter och komponenter 
• Påverkan av attityd och beteende hos producenter och konsumenter för att stimulera 

hållbar produktion och konsumtion   
• Logistik och ”supply chain management” som möjliggör återanvändning och cirkulära 

materialflöden (i dag insamling av avfall) 
• Industriell symbios 

 

PM/Utmaning Resurseffektivitet
Hållbar 

materialförsörjning
Hållbart 

energisystem
PM1 5 6 3
PM2 10 37 15
PM3 14 21 7
PM4 5 6 5
PM5 6 8 6
PM6 2 2 3
PM7 3 2 2



 

4 (11) 
 

Koppling till verktyget Policyanalys kommer också förstärkas då styrmedel i många fall kan 
ha en avgörande betydelse för förändringar på området.  
 
Aktiviteter initieras för att öka växelverkan mellan producenter, producentansvars-
organisationer, återvinningsföretag och återtillverkare när det gäller att utveckla system för 
återanvändning. 
 
Aktiv samverkan initieras med SIP (strategiska innovationsprogrammet) Produktion 2030 för 
att stärka verksamheten kring produktutveckling och återtillverkning samt att involvera 
aktörer från produktionsdelen i värdecirkeln. Samverkan och planering med det nya 
innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer, som etableras under 2017, är också 
aktuellt för att ge kraft åt de prioriterade frågorna ovan.  
 
HÅLLBAR MATERIALFÖRSÖRJNING 
För att möta utmaningen Hållbar materialförsörjning ska projekt under 2017 i första hand 
fokusera på att möjliggöra ökad materialåtervinning genom generering av kunskap samt 
utveckling av innovativa lösningar som inkluderar: 

• Metoder och processer för kemisk, biologisk, termisk och mekanisk 
materialåtervinning som gör sekundära råvaror mer attraktiva. 

• Lösningar för effektiv avgiftning av flöden med sekundära resurser. 
• Tillämpningar och marknader för sekundära resurser  

 
Verktyget Policyanalys behöver kopplas till temaområdet bland annat med avseende på 
kvalitetssäkring och klassificering av sekundär råvara samt miljömärkning av produkter som 
innehåller sekundär råvara. Även en analys av styrmedel som i vissa fall kan förhindra en 
resurseffektiv materialåtervinning behöver genomföras. 
 
Samverkan med SIP STRIM och SIP Metalliska material initieras för att stärka arbetet 
relaterat till industriella biprodukter. Samverkan med SIP Produktion 2030 initieras för att 
stärka arbetet kring ökad användning av sekundära material i produktionsprocesser. 
 
HÅLLBART ENERGISYSTEM 
För att möta utmaningen Hållbart energisystem ska projekt under 2017 i första hand 
fokusera på att generera kunskap och innovationer som främjar:  

• Utveckling av energiåtervinningsprocesser som klarar ändrade avfalls- eller 
bränslesammansättningar till följd av ändringar i samhället mot ökade cirkulära 
resursflöden. 

• Utveckling av biologiska processer som ger attraktiva energiprodukter och hållbar 
återvinning av biobaserade materialströmmar. 

• Hållbar behandling av restprodukter från energiåtervinningsprocesser. 
 
Områdets koppling till verktyget Kommersialisering kommer att förstärkas för att kunna 
utnyttja exportpotentialen inom området. Även verktyget Policyanalys ska starkare kopplas 
till området då utvecklingen av styrmedel har en stor och potentiell närliggande påverkan på 
området.   

HUR fokuserar RE:Source? 
Ovan har vi beskrivit vilka frågeställningar som RE:Source kommer att prioritera och 
fokusera sina aktiviteter på. För programmets alla aktiviteter är dessa fokuseringar centrala. 
Nedan beskriver vi hur dessa aktiviteter kanaliseras genom programmets sex verktyg samt 
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programkontoret. Alla aktiviteter ska bidra till att uppfylla programmets mål och effektlogik. 
Utöver de aktiviteter som är presenterade nedan är det programledningens ansvar att lägga 
förslag och programstyrelsens ansvar att initiera aktiviteter så att programmål och effektlogik 
uppfylls. 
 
Bilden nedan beskriver det relativa budgetförhållandet mellan de olika verktygen, 
programkontoret och hur de genomsyras av prioriteringarna av de tre utmaningarna. Det 
framgår då tydligt att programmets tre största verktyg är Forsknings- och innovationsprojekt, 
Kommersialisering och affärsutveckling samt Policyanalys. 
 

 
Figur 3: Förhållande i total budget (offentliga samt annan finansiering) för programmets sex 
verktyg samt programkontor. 

Programkontor 
Programkontoret har en årsbudget för 2017 på 4 000 kSEK (motsvarar cirka två heltids-
tjänster efter exkludering av kostnader för material och resor) samt en post för kompletterande 
programarbete på 500 kSEK (motsvarar cirka 0,3 heltidstjänst efter samma exkludering). 
Endast formen enskilda projekt som kan klassas som programstödjande är aktuella. Nedan 
anges kort beskrivning av de aktiviteter som prioriteras inom programkontoret samt det 
kompletterande programarbetet (märkta i listan med ofyllda cirklar).  
 
Genom programkontoret utförs den löpande verksamheten för att leda, utveckla och 
kommunicera/sprida information från programmet. Programkontoret har det övergripande 
ansvaret för att skapa effektivitet och synergier mellan RE:Sources alla aktiviteter. För att 
tydliggöra programkontorets arbetsuppgifter grupperas de i fyra huvudområden: Ledning, 
RE:Source arena, Strategiskt arbete samt Programkommunikation.  
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Utöver de fyra huvudområdena tillkommer under 2017 arbetet med att stärka och delta i 
regeringens satsningar på samverkansprogram. Som ett led i detta har alla innovations-
program tillfrågats om de vill delta i arbetet med att prioritera aktiviteter och projekt för att 
stärka satsningen. Till detta arbete har extra offentliga medel motsvarande 1 MSEK 
tillkommit till programkontoret1. Aktiviteter relaterade till denna satsning listas nedan under 
en egen rubrik. 
 
Arbetssättet och rollen för programkontoret beskrivs i Organisationshandboken och 
Kommunikationsstrategin. 
 
Programkontorets aktiviteter är centrala för att nå programmål 1, men det bidrar tydligt till 
uppfyllelse av alla programmålen genom sin samordnande och programstödjande funktion. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter under 2017 är: 
Ledningsarbete och administration 

• Verkställa programstyrelsens beslut 
• Bereda och föredra underlag för beslut i programstyrelsen och strategiska rådet 
• Delta som adjungerade ledamöter i strategiska rådet och programstyrelsen 
• Ansvara för systematisering och arkivering av programstyrande dokument och avtal 
• Löpande uppdatera hur resurser används och fördelas mellan aktiviteter och aktörer 
• Organisera fem programstyrelsemöten, fem möten med strategiska rådet samt stämma 

30 mars 2017 
• Arbetsgruppsmöten med programkontoret två gånger per år  
• Löpande avstämningsmöten varje vecka med programledningen   
• Löpande dialog med och årsapportering till finansierande myndigheter 
• Ta fram underlag för uppdatering av programbeskrivning med tillhörande bilagor inför 

kommande verksamhetsår (underlag till stämman). 
o Ta fram nyckeltal för programmet 

 
Koordinering av RE:Source arena  

• Hantera ansökningar om medlemskap 
• Upprätta nödvändiga beställningar, avtal etc för programstödjande aktiviteter 
• Säkerställa utveckling och effektiv resultatspridning i samtliga projekt med bidrag på 

över 500 kSEK och projekttid över 12 månader genom att tema- eller verktygsledare 
deltar 

• Anordna programstrategiska aktiviteter samt följa upp årlig naturainsats 
• Skapa samverkan mellan aktörer så att behov och idéer fångas upp genom att 

diskutera projektförslag och andra aktiviteter med verktygsledare och medlemmar 
o Arbeta aktivt med att initiera och arrangera intressanta aktiviteter så att stora delar av 

områdets aktörer ser dem som viktiga att prioritera och delta i 
o Samordna och administrera RE:Sources kontakter med alla som är intresserade av 

innovationsområdet 
 
Strategiskt arbete  

• Föreslå kriterier för enskilda projekt och utlysningar så att projektportföljen i 
RE:Source verkar för att möta programmålen 

• Löpande följa upp hur aktiviteter bidrar till att möta programmets tre utmaningar och 
sju programmål 
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• Revidering av programagendan under 2017 
• Anordna strategidag med hela RE:Sources organisation i oktober 
• Anordna en halvdag med programstyrelsen i mars 
o Genomföra omvärldsanalyser både nationellt och internationellt inom 

innovationsområdet 
o Följa upp nulägesanalys och nyckeltal för innovationsområdet 

 
Programkommunikation 

• Arrangera RE:Sources resultatdag på våren, 2017 sker detta genom Avfall i nytt fokus 
• Planera RE:Sources resultatdag 2018 
• Arrangera RE:Source-dag på hösten i samband med utlysningen 
• Synas och delta i befintliga informationskanaler genom att etablera långsiktiga 

informations- och kommunikationssamarbeten med exempelvis följande aktörer 
- Avfall Sverige 
- Återvinningsindustrierna 
- Håll Sverige rent 
- Tidningen Recycling 
- Tidningen Miljö & Utveckling 
- Ny Teknik 

• Tillgängliggöra projektresultat genom en publikationsdatabas på hemsidan 
• Sprida information om RE:Sources aktiviteter via hemsidan och LinkedIn/Twitter 
• Löpande skicka ut nyhetsbrev  
o Sprida information om andras verksamheter via RE:Sources LinkedIn-sida/Twitter 
o Identifiera effektiva kanaler för att nå nya målgrupper såsom producerande företag 
o Samverka med andra SIPar för att dra lärdom av goda exempel på 

kommunikationsinsatser för att nå nya målgrupper 
o Presentera RE:Source under Almedalsveckan  

 
Arbete för att stärka regeringens satsning med samverkansprogram 
RE:Source önskar under perioden december 2016 till september 2017 delta aktivt i arbetet att 
utforma aktiviteter inom regeringens samverkansprogram, främst relaterat till samverkans-
programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi. RE:Source vill inom ramen för sitt arbete 
bidra till att etablera och stärka samverkan med andra relevanta SIPar som Bioinnovation, 
STRIM, Produktion 2030, Metalliska material, Lighter, Smarta hållbara städer och Smart 
Built Environment. Detta gäller framför allt SIPar vars innovationsområden producerar eller 
påverkar stora material- och avfallsflöden eller infrastruktur för densamma. Detta görs 
genom: 

a. Deltagande i andra SIP:ars aktiviteter och att engagera andra SIPar att delta i 
RE:Sources aktiviteter. Härigenom kan SIPar få tillgång till varandras aktörer och 
värdekedjor och skapa nya värdenätverk, samverkan över branschgränser och nya 
kreativa konstellationer.  

b. Workshop(s) där relevanta gemensamma frågeställningar som i) Policy och 
myndighetssamverkan, ii) Industriell symbios eller iii) Affärsmodeller för cirkulär 
ekonomi diskuteras, gemensamma utmaningar diskuteras och framtida aktiviteter 
utformas för dessa områden. 

c. Gemensamma förstudier för att sätta/formulera de viktigaste områdena för aktiviteter 
samt prioriterade aktiviteter inom samverkansprogrammen. 
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d. Förberedelser och deltagande (3-4 personer) i SIP-konferens 4 maj 2017, eventuellt 
ansvara för inslag relaterat till erfarenheter med att arbeta med policy (inklusive 
samverkan med myndigheter) inom SIP:en.  

e. Deltagande i samverkansprogrammens (och för RE:Source relevanta) aktiviteter, som 
Smarta hållbara städers matchmaking-möte. 

f. RE:Source kommer under perioden december 2016 till september 2017 delta aktivt i 
arbetet med att utforma aktiviteter inom regeringens samverkansprogram, främst 
relaterat till samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. RE:Source 
kommer inom ramen för sitt arbete bidra till att dels stärka samverkan med andra 
SIP:ar och dels att genomföra en förstudie om vägen mot cirkulär ekonomi (road 
map). 

Forsknings- och innovationsprojekt 
Verktyget har en årsbudget för 2017 på 54 300 kSEK, varav 30 100 kSEK är offentliga medel 
(se budgettabell ovan). Båda processerna utlysningar och enskilda projekt är aktuella inom 
detta verktyg. Verktyget är centralt för uppfyllelse av programmål 2, men bidrar självklart 
tydligt till uppfyllelse av alla programmålen genom sitt syfte att ta fram lösningar för 
innovationsområdet. 
 
Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017 

• Utlysningar 
- En utlysning, riktad till hela innovationsområdet, om 45 miljoner SEK som 

stänger under Q1 2017. Förhoppningen är att vi kan få in ansökningar om 
demonstrationsprojekt, samt att minst ett demonstrationsprojekt kan beviljas. 
Utlysningen kommer dessutom att erbjuda både förstudier och innovations-
projekt. Budget för utlysningen kommer från verktyg 1,2 och 3. 

- Finansiera projekt som tillsätts genom en miniutlysning riktad mot Industriell 
symbios. Utlysningen stängde i december 2016 med projektgenomförande 
under 2017. 

- Planering och öppning av nästa stora utlysning som öppnar Q4 2017.  
- Om projektportföljen efter beslut från den andra stora utlysningen (som stänger 

i Q1 2017) visar på områden som behöver stärkas ytterligare bör en riktad 
miniutlysning övervägas inom dessa områden. Utfallet av den andra stora 
utlysningen bör också påverka utlysningen som planeras öppna Q4 2017. 

• Enskilda projekt 
- Initiera strategiska enskilda projekt tillsammans med andra SIPar. En förstudie 

pågår med STRIM och Metalliska material. Projekt avses bland annat att 
genomföras inom ramen för samverkansprogrammen. 

- Initiera enskilda projekt som kompletterar nuvarande projektportfölj och bidrar 
till måluppfyllelse av programmets effektlogik. 

 

Kommersialisering och affärsutveckling 
Verktyget har en årsbudget för 2017 på 29 250 kSEK, varav 9 500 kSEK är offentliga medel 
(se budgettabell ovan). Av dessa är 3 500 kSEK av de offentliga medlen är budgeterade för 
enskilda projekt. Båda processerna utlysningar och enskilda projekt är aktuella inom detta 
verktyg under första etappen. Verktyget är centralt för uppfyllelse av programmål 6, men 
bidrar också tydligt till uppfyllelse av PM 2 och PM 7. 
 
  



 

9 (11) 
 

Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017 
• Utlysning 

- Kommersialisering inkluderas och tydliggörs i utlysning som stänger under Q1 
genom demonstrationsprojekt och tydliga krav på kommersialiseringsplaner i 
alla projekt utom förstudierna. 24 000 kSEK (6 000 kSEK i offentliga medel) 
av årsbudgeten är avsatt till denna aktivitet.  

• Enskilt projekt som stödjer en nationell operativ exportfunktion 
- Undersöka hur etablerade företags roll som ”dörröppnare” på nya marknader 

kan främjas. 
- Utvärdera om det är motiverat att RE:Source aktivt väljer ut och fokuserar på 

specifika exportmarknader i programmets aktiviteter. 
• Enskilt projekt som tar fram kompletterande erbjudande till SME/entreprenörer 

- Strukturerat mottagande av företag som kontaktar verktyget; strukturerad 
uppföljning av etablerade kontakter. 

- Aktiviteter vid sidan om reguljära utlysningar för att engagera SME och 
entreprenörer som vänder sig till RE:Source. Utgångspunkt i tidigare behovs- 
och efterfrågeanalys. 

- Påbyggnadsaktiviteter för att följa vinnarna i den pågående innovations-
tävlingen så att de fortsätter utvecklas med hjälp av RE:Source. 

- Baserat på erfarenheter från den första innovationstävlingen kommer verktyget 
att ta ställning till mervärdet med ytterligare en tävling (samt eventuella 
ändringar i form och innehåll) för genomförande under 2018. 

• Enskilt projekt som tillgängliggör ett effektivt nätverk av kommersialiseringsaktörer 
- Kommunikation med riskfinansiärer och privata investerare för att skapa 

kontaktyta mellan företag och intresserade externa finansiärer. Exempelvis 
genom en kapitalmarknadsdag. 

- Samla och presentera erfarenheter från olika kommersialiseringsaktörer som 
ett sätt att lyfta fram goda exempel. 

Policyanalys 
Verktyget har en årsbudget för 2017 på 15 917 kSEK, varav 9 250 kSEK är offentliga medel. 
3 500 kSEK av de offentliga medlen är budgeterade för enskilda projekt. Båda processerna 
utlysningar och enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under första etappen. 
Verktyget är centralt för uppfyllelse av programmål 3, men bidrar också tydligt till uppfyllelse 
av PM 2.  
 
Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017 

• Utlysning 
- Policyfrågor är inkluderade i utlysningen som stänger under Q1 2017. 10 000 

kSEK (hälften offentliga medel) av årsbudgeten är avsatt till denna aktivitet. 
- Analysen från pågående och avslutade projekt och befintliga utlysningar ligger 

till grund för beslut om riktad kompletterande utlysning inom området. Denna 
aktivitet kan utföras tillsammans med verktyg 1. 

• Enskilt projekt som i bred förankring med aktörer och andra strategiska 
innovationsprogram tar fram en första slutsats om behov av policyutveckling. 
Analysen utgår från genomförda enskilda projekt som exempelvis Myndighets-
samverkan, Policy för cirkulär ekonomi och Aktörsanalys med flera.   

• 1-2 enskilda projekt prioriteras som bidrar till att RE:Source kan ta fram underlag som 
utgör stöd till svensk policyutveckling i samband med framtagandet av EU:s program 
för cirkulär ekonomi, den nationella avfallsplanen och programmet för förebyggande 
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av avfall och fortsatt utifrån den offentliga utredningen om cirkulär ekonomi (SOU 
2016:01) 

Utbildningskoordinering 
Verktyget har en årsbudget för 2017 på 2 800 kSEK, varav 2 000 kSEK är offentlig medel (se 
budgettabell ovan). Endast formen enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under 
första etappen. Verktyget är centralt för uppfyllelse av programmål 4, men bidrar också 
tydligt till uppfyllelse av PM 5 och PM 7. 
 
Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017  

• Enskilt projekt som vidareutvecklar utbildningsinfrastrukturen genom etablering av 
noderna med ökad tydlighet kring uppdrag och verksamhet. Aktiviteter kommer bidra 
till kartläggningar av kursutbud, förmedling av ex-jobb, ökad mobilitet av studenter 
och internationalisering av utbildning. Komplettera den nationella utbildnings-
kartläggningen med hänsyn till den reviderade effektlogiken, till exempel 
internationella forskningskontakter, oakademiska utbildningsanordnare etc. 

• Enskilt projekt genomförs som tar fram en kurs med nationellt perspektiv inom 
innovationsområdet. 

• Enskilt projekt genomförs som initierar bildandet av en forskarskola utifrån nuläges-
beskrivningen. 

Internationell FoI-samverkan 
Verktyget har en årsbudget för 2017 på 800 kSEK, varav 600 kSEK är offentliga medel (se 
budgettabell ovan). Endast formen enskilda projekt är aktuell inom detta verktyg under första 
etappen. Aktiviteter inom verktyget kommer att planeras tillsammans med en befintlig 
påverkansplattform inom innovationsområdet. Verktyget är centralt för uppfyllelse av 
programmål 5, men bidrar också tydligt till uppfyllelse av PM 6. 
 
Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017 
Ett enskilt projekt kommer att genomföras som syftar till att mobilisera och synliggöra de 
möjligheter som finns för svenska aktörer att delta i EU-projekt inom RE:Sources 
innovationsområde.  Projektet kommer bland annat att innehålla följande aktiviteter: 

- Några EU-utlysningar kommer att väljas ut som särskilt intressanta för RE:Source.  
- Aktiviteter för att hands-on stödja i ansökningsprocessen: matchmaking, skrivarstugor, 

handledning inom existerande stödstruktur och från deltagare från instituten med mera 
kommer att genomföras för att stödja de utvalda utlysningarna. 

Kunskapsdialog 
Verktyget har en årsbudget för 2017 på 2 067 kSEK, varav 1 300 kSEK är offentliga medel 
(se budgettabell ovan). Endast formen enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under 
första etappen. Verktyget är centralt för uppfyllelse av programmål 2, men bidrar också 
tydligt till uppfyllelse av PM 1, 4, 6 och 7. 
 
Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017 

• Genomföra två-tre kunskapsöverföringsprojekt som kan agera goda exempel för 
området och modell för kunskapsöverföring mellan aktörer i värdecirkeln 

• RE:Source kommer troligen att delta i den SIP-gemensamma satsningen på 
Framtidens kompetensförsörjning. Aktiviteten leds av SIP Smarta elektroniksystem. 

• För att bidra till att öka kunskapen hos områdets aktörer och stärka RE:Sources roll 
som attraktiv innovationsarena kommer RE:Source att delta och stärka event där 
områdets aktörer naturligt samlas – konferenser, seminarier, nätverksträffar etc.   
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Grov tidplan för rekommendation, beslut och aktiviteter 

  
 

JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI
Myndighetens 
rekommendation och Beslut 
Enskilda projekt Rek #1 Beslut #1 Rek#2 Beslut#2 Rek#3 Beslut#3

Möte SR och PS SR#1 PS#1 SR#2 PS#2 SR#3 PS#3

Mini-utlysning 1 Beslut M Projekt-
start 

Utlysning 2 Stänger Bedömning Beslut EM Projekt 
start

Utlysning 3 Start

Mini-utlysning 2? Start Öppnar

Programstrategiska aktiviteter Stämma, 
Resultat-
dag

Agenda 
arbete

AUGUSTI SEPTEMBEROKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN '18
Rekommendation och Beslut 
Enskilda projekt Myndigheten Rek#5 Beslut#5

Möte SR och PS SR#4 PS#4 SR#5 PS#5

Mini-utlysning 1
Utlysning 2
Utlysning 3 Beslut PS Öppnar

Mini-utlysning 2? Stänger Beslut EM

Programstrategiska aktiviteter Agenda 
arbete

Strategi-
dag

Agenda 
arbete

RE:Sour-
dag
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