Inbjudan till frukostmöte 5 december om utformning av
strategisk innovationsagenda för Wireless Society
Tid: Kl 0800-0900 den 5e december 2014.
Vi bjuder på kaffe och fralla till registrerade deltagare.
Plats: Rum Catella. Chalmers konferenscentrum, Johanneberg, Chalmers, Göteborg.
http://www.chalmerskonferens.se/konferensevent/chalmers-conference-centre/

Möjligheterna med framtidens trådlösa kommunikation är stor inom många
samhällsområden. Från att från början varit en fråga för telekommunikation pratar vi
nu om Internet of Things och människors möjligheter med ständig uppkoppling. Inom
områden som skola, hälsa, transport, underhållning, rymd, säkerhet och miljö kan
nya produkter och tjänster skapas med trådlös kommunikation som bas.
Ledande svenska trådlösa aktörer från industri, institut och universitet arbetar nu med
en nationell strategisk innovationsagenda benämnd Wireless Society i syfte att
ansöka hos VINNOVA och sjösätta ett strategiskt innovationsprogram 2015. Erhåller
Wireless Society finansiering handlar det om upp till 50 milj. kr/år under tio år för att
med olika insatser bestämda av de ingående aktörerna utveckla området i Sverige.
I arbetet är en bred dialog om vilka insatser som behövs liksom en bred förankring
viktig. Wireless Society är en möjlighet att genom samarbete och koordinering
utveckla svenska företag och forskning inom trådlös kommunikation och sensorer.
För att få agendan i hamn behöver vi lista många aktörer som stödjer tanken på en
svensk trådlös agenda. Detta möte är ett tillfälle att få information, tycka till och stötta
agendan som ska skickas in till VINNOVA innan jul.
Anmälan deltagande till cf@chalmers.se senast 1a december. Kan du ej närvara vid
mötet kan du stötta agendan genom att kontakta Jan Grahn, jan.grahn@chalmers.se,
tel 0730-346299 senast 8e december. Din organisation kommer då att listas på
ansökan till VINNOVA om agendan Wireless Society.
Välkommen!
Jan Grahn, centrumföreståndare GHz Centrum, Chalmers
Staffan Sjödin, centrumföreståndare CHASE, Chalmers Industriteknik
Wireless Society är ett nationellt initiativ med ledande företag och universitet i de fyra klustren
Göteborg, Linköping, Lund och Kista/Stockholm.
Läs om VINNOVAs strategiska innovationsområde på http://www.vinnova.se/sv/Varverksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/

