
Generalförsamling 18 maj 2018
Susanna Winzenburg, Programchef



Vad ska BioInnovation uppnå?

Vision
Sverige har ställt om till en 
bioekonomi 2050

Mission
Skapa de bästa 
förutsättningarna för att öka 
förädlingsvärdet i den svenska 
biobaserade sektorn



Övergripande mål för BioInnovation

1. Nya biobaserade material, produkter och 
tjänster

2. Skapa nya samarbetsformer

3. Skapa systematiskt lärande

4. Skapa förutsättningar för politiker och 
myndigheter att ta beslut som stödjer 
övergången till bioekonomi



Aktivitetsprojekt
• Innovation race
• Funktionella mötesplatser – vidareförs I IP17 och lärande organisation
• Markpol-projektet – Resultatpresentation
• Bioprocesskartan - Det finns ett uttalat intresse från både företag och forskningsutförare för att motivera etablering 

av en svensk ”Bioprocessplattform”. Etablering av en samverkansplattform. 
• Lärande organisation: Implementering av en lärande organisation för ett systematiskt lärande och tillvaratagande 

av kunskaper och erfarenheter inom programmet. 



Innovationsprojekt
Innovationsprojekt:
• Etablera närodlad textil i Sverige: startat projekt med 45,4 miljoner kronor i budget, planerat slut 

2017 
• Framtidens biobaserade byggande och boende: startat projekt med 55,4 miljoner kronor i budget. 

planerat slut 2017 
• Lignin: projekt under start/planering med 47,8 miljoner kronor i budget, planerat slut 2018. 
• Planering 2017: Process för nya innovationsprojekt med en planerad volym om 80 miljoner kr, 

initierad med målsättning att projekten ska startar jan 2017. 



Utlysningar samt övrigt
Utlysningar:
• Hypotesprövningsprojekt: 23 projekt beviljade med en total budget om 7,2 miljoner 

kronor 2016  
• Biobaserad innovation med offentlig sektor som behovsägare: Totalbudget 32 miljoner 

kronor med projektstart juni 2017.

Övrigt
• Avtalsfrågor: IP-avtal för tre olika samarbetsformer framtagna för användning i 

innovationsprojekten (engelska och svenska varianter), samt kurser i avtalens användning
• Hemsida, nyhetsbrev, logotype, grafisk manual, presentationer, årskonferens 



Tillit, generositet, tillsammans
• Trampa upp nya stigar – nya innovationsprojekt – nya värdekedjor 
• Partnerskap, framtidens organisation och ledarskap
• En lärande organisation – after action review – för vidare
• Tillsammans skapar vi BioInnovation – vi är budbärare och motorer



www.bioinnovation.se
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