Var med och påverka!

Bli intressent i BioInnovation
BioInnovation är ett nationellt innovationsprogram med visionen att Sverige
har ställt om till en bioekonomi 2050. Målet är att öka förädlingsvärdet och
konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn. Programmets
intressenter påverkar programmets inriktning.
Programmet ska skapa bästa möjliga förutsättningar för utvecklingen av nya hållbara biobaserade material,
produkter och tjänster. Bakom satsningen står Skogsindustrierna, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i
Sverige) och TEKO (Sveriges textil- och modeföretag). Budgeten är över 100 miljoner kronor per år och
programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, samt av de intressenter från näringsliv,
akademi, institut och offentlig sektor som deltar.
BioInnovation har ca 50 betalande intressenter – företag och andra organisationer – som står bakom den
gemensamma visionen och satsningen. Som betalande intressent i BioInnovation har du rätt att motionera och
delta i den årliga Generalförsamlingen med rösträtt i de frågor som behandlas där. Du får möjlighet att vara
med och utveckla programmets strategiska agenda och identifiera utmaningar för kommande utlysningar, och
på så sätt säkerställa att verksamheten som bedrivs inom BioInnovation är värdefull för din organisation.
Alla BioInnovations intressenter får nyhetsbrev och information om kommande möjligheter till stöd för
forskning och innovation. Du får också och inbjudan till våra konferenser och seminarier där vi skapar
mötesplatser för aktörer från olika branscher och sektorer.

Generalförsamlingen
Generalförsamlingen är BioInnovations högsta beslutande organ och beslutar om:
 Programstyrelse och dess ordförande
 Ändrad eller ny inriktning för innovationsområden
 Nya områden för Expert Teams

www.bioinnovation

Avgifter för betalande intressenter



Stora företag och organisationer: 50 000 kr per år
Små företag och organisationer (enligt definitionen av SMF*): 5 000 kr per år

Stora företag och organisationer kan delta med rösträtt för både huvudorganisation och för olika dotterbolag
eller avdelningar. Då betalar både huvudorganisation och dotterbolag/avdelning avgift beroende på storlek
enligt ovan.

Ansök om att bli intressent
Ansök om intressentskap genom att mejla till info@bioinnovation.se.

Välkommen att delta!

*https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/eu-definition-smf.pdf
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