Sverige har en samordnad forsknings- och
innovationsverksamhet inom hållbart
materialnyttjande och resultaten tillämpas i stor
utsträckning i samhället

Effektmål 2030

PROGRAMMÅL 1

Etappmål 2021

1) Nyttan
av RE:Source
är tydliggjord

Svenska aktörer visar i praktiken och genom kreativa
samverkansformer vägen för den cirkulära omställningen vilket
resulterar i att Sverige är ett attraktivt land att investera i och
svenska aktörer är attraktiva samarbetspartners

RE:Source har bidragit till förnyelse av innovationsområdet

2) RE:Source är
etablerad som en
nyckelaktör för
förnyelse av
innovationsområdet

PROGRAMKONTOR

KUNSKAP

3) Nya konstellationer
och samverkansformer över
branschgränser och
områdets målgrupper
har skapats

INNOVATION

4) RE:Source har
- Demonstrerat innovativa och skalbara lösningar (PM2);
- Levererat fakta och kunskap (PM3)
- Höjt och nyttiggjort relevant kompetens (PM4)
- Bidragit till svensk forskning och innovation i världskass
samt främjat FoI-samverkan internationellt (PM5)
- Främjat affärsutveckling och kommersialisering (PM6)

DEMONSTRATION

INTERNATIONALISERING

5) En hinderanalys
och aktivitetsplan
för förnyelse av
innovationsområdet
har framtagits

KOMPETENS

Sverige har en effektiv innovationsprocess för att utveckla och
demonstrera lösningar för hållbart materialnyttjande och rankas
högst i internationella jämförelser när det gäller innovationsförmåga

Effektmål 2030

PROGRAMMÅL 2

Etappmål 2021

Innovativa och skalbara lösningar har utvecklats och demonstrerats

1) Lösningar för hållbara
produkter och tjänster
samt hållbart användande
demonstrerade

PROGRAMKONTOR

2) Lösningar för effektivare
materiallogistik och supply
chain management
demonstrerade

KUNSKAP

3) Lösningar för effektivare
cirkulation av ett antal
prioriterade materialströmmar
demonstrerade

INNOVATION

4) Lösningar för
ökad återvinning
av material
demonstrerade

DEMONSTRATION

5) Lösningar för effektivare
återvinningsprocesser för
molekyl/atom och energiutvinning
demonstrerade

INTERNATIONLISERING

KOMPETENS

Sverige är en förebild internationellt när det
gäller kunskap om och policyer för hållbart
materialnyttjande samt har inflytande
internationellt i policy-utvecklingsprocesser

Effektmål 2030

PROGRAMMÅL 3

Etappmål 2021

Fakta och kunskap har levererats för hållbart materialnyttjande

1) Fakta och
kunskap om hinder
och möjligheter för
att sätta hållbara
erbjudanden på
marknaden har
presenterats

PROGRAMKONTOR

2) Kunskap och
verktyg som
syftar till ökad
återvinning av
material är
framtagna och
kommunicerade

KUNSKAP

3) Internationella
goda exempel på
policyer är
bedömda och
testade för
svenska
förhållanden

4) Mätetal för
hållbart
materialnyttjande är
framtagna och
kommunicerade

INNOVATION

5)Kunskap om
AI och
digitaliseringens
påverkan är
framtagen och
kommunicerad

DEMONSTRATION

6) Kartläggning av
materialläckage av stort
miljö- och ekonomiskt
värde samt handlingsplan
för att minska detta är
utformade och
kommunicerade

INTERNATIONALISERING

7) Kunskap om hur
offentlig upphandling
kan användas för att
driva innovationer och
marknader för hållbara
erbjudanden och
användande har
genererats och
kommunicerats

KOMPETENS

Effektmål 2030

PROGRAMMÅL 4

Etappmål 2021

Sverige har expertis och
kompetens i världsklass
inom innovationsområdet

Kompetens finns som försörjer innovationsområdet och skapar förnyelse och konkurrenskraft

1) Kunskap och resultat - från RE:Sourceprojekt - med potential att bidra till förnyelse
och ökad konkurrenskraft har paketerats och
förmedlats till relevanta aktörer via kurser
och seminarier

PROGRAMKONTOR

KUNSKAP

2) Genom utbildnings- och fortbildningsinsatser
har samverkan stimulerats mellan
i) näringslivs-, forsknings- och offentliga aktörer
ii) doktorander över vetenskapsområden både
nationellt och internationellt

INNOVATION

DEMONSTRATION

3) RE:Source har möjliggjort
omfattande
kunskapsöverföring och
förmedlat goda exempel
mellan olika sektorer

INTERNATIONALISERING

KOMPETENS

Snabbare internationellt utbyte
och implementering av good
practice-lösningar till/från Sverige

Effektmål 2030

PROGRAMMÅL 5

Etappmål 2021

Sverige uppfattas
som världsledande
inom FoI

Svensk forskning och innovation är i världsklass och samverkar internationellt

1) Kunskap genererad inom
RE:Source-projekt har
tillgängliggjorts som underlag
för beslut på EU nivå

PROGRAMKONTOR

KUNSKAP

2) Svenska aktörer har
relevant information och
stöd för att delta i H2020ansökningar

INNOVATION

3) Strategiskt viktiga RE:Source-FoIprojekt och resultat har synliggjorts
internationellt med avsikt att leda till
internationell FoI-samverkan

DEMONSTRATION

4) RE:Source är en
etablerad nod för svensk
och internationell FoIsamverkan

INTERNATIONALISERING

KOMPETENS

Effektmål 2030

Ökad konkurrenskraft för svenska aktörer genom
attraktiva lösningar för hållbart materialnyttjande

PROGRAMMÅL 6

Etappmål 2021

Ökat antal företag,
omsättning och export

Affärsutveckling och kommersialisering av lösningar har främjats

1) Identifierat och adresserat
hinder i kommersialiserings/affärsutvecklingsprocessen
för demonstrerade lösningar

PROGRAMKONTOR

2) Entreprenörer med lösningar för
hållbart materialnyttjande har
genom RE:Source dragit nytta av
existerande kommersialiseringsfrämjande strukturer

KUNSKAP

INNOVATION

3) Nya affärspartner- eller
kund-/leverantörsrelationer
etablerade som direkt följd
av RE:Sources
matchmakingaktiviteter

DEMONSTRATION

4) Ökad förståelse
hos SME för hur man
når internationella
marknader

INTERNATIONALISERING

5) Effektiv internationell
kommunikation av nya
marknadsmogna lösningar
etablerad genom
RE:Source

KOMPETENS
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