
HORIZON 2020 & FP9    
Möjligheter till finansiering inom LifeScience & Medtech!….men hur gör man? 
 

 

27:e Mars, 09.00-13. Universitetssjukhuset i Linköping, lokal Antracit, Norra entrén 
Anmälan >>> 

Se vägbeskrivning >>> 
 

Inst. för medicinsk teknik, LiU Innovation och Grants Office på Linköpings universitet bjuder in 
till en förmiddag fylld med matnyttiga råd för de som vill veta mer om möjligheter till EU-
finansiering för projekt inom Lifescience och medicinsk teknik.  

 

09.00  Inledning  
 Påverkansplattform, IMPACT syftar till att skapa möjligheter för svenska aktörer att söka EU-

medel. Två nationella plattformar för LifeScience och medicinsk teknik, Swelife och MT4H, ger 
möjlighet till finansiering. Grants Office arbetar med stöd i samband med EU-ansökningar. 

 Lena Strömberg (Impact), Ali Moshfegh (LiU-Innovation & Swelife),  
 Agneta Jansson (Grants Office), Peter Hult (Medtech4Health) 
 

09.10  EU:s forskningsprogram, H2020 & FP9     
 Vi bjuds här på en översikt av EU:s ramprogram H2020 samt det kommande FP9. Frågor som 

tex vad är EU:s övergripande vision med programmen samt vilka aktuella utlysningar finns 
inom hälso-området med Lifescience och medicinsk teknik i fokus 

 Mikael Lögdlund, Grants Office, LiU 
 

10.00  Kaffe 
 

10.30  Vi är ett företag – vilka möjligheter finns för oss och vilket stöd kan vi få? 
 Sara Gunnerås, SwedenBIO och EUSMESupport2020 

 
10.45  Hur gör man för att söka – en kokbok 
 En praktisk genomgång över hur man går till väga för att söka. Var hittar man ansökningarna? 

vilka blanketter ska fyllas i? Vilka stöd finns? Vad bör man tänka på? Hur hittar man partners? 
 Agneta Jansson, Grants Office, LiU 
 

11.35  Bevara patent och affärsmöjligheten 
 Arne Jacobsson, innovationsrådgivare på LiU Innovation 
 

11.55  Legala aspekter för univ och affärer 
 Martin Putsén, Enhetschef på Juristenheten, LiU 
 

12.15  Lunch, Mingel & rådgivning     
 Vi bjuder på en lättare förtäring och under lunchen ges möjlighet att ställa frågor till våra 

experter och även att prata med andra deltagare. Kanske kan man hitta nya samarbeten eller 
finna möjligheter till konstellationer för att diskutera ansökningssamverkan. 

 
 

 

https://goo.gl/forms/HL4lCC2EZT9wdLB23
https://old.liu.se/karta/karta?l=sv&px_type=2&px_id=514

