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Delta i OffshoreVästs satsning på vindkraft offshore

Flera olika projekt och initiativ är under uppstart inom OffshoreVäst nu under årets första
 månader. Onsdagen 4 februari anordnades ett första informationstillfälle om OffshoreVästs
 satsning att gemensamt med industrin, ta fram en strategisk Innovationsagenda (SIA) för
 elproduktion från havsbaserad vindkraft. Samtidigt presenterade Chalmers sina planer på att
 etablera ett Kompetenscentrum med forskningsfokus inom havsbaserad vindkraft, en
 samverkande process med SIA. Läs mer om informationstillfället
 

Workshop om havsenergi på brittiska
 ambassaden
OffshoreVäst tillsammans med UK
 Science & Innovation Network och
 Supergen Marine samverkar för att anta
 utmaningar inom havsenergi. Under den
 12-13 februari sker en workshop på
 brittiska ambassaden i Stockholm där
 OffshoreVästs, Pierre Ingmarsson deltar.
 Håll koll på vår hemsida och kommande
 utskick för mer information. I anslutning
 till workshopen kommer deltagarna även
 få möjligheten att besöka Corpower och
 deras nyinstallerade testanläggning på
 KTH.

Finansieringsmöjligheter
OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla
 svensk industri inom offshoresegmentet. På
 vår hemsida kan du läsa om
 finansieringsmöjligheter för ditt företag. Just nu
 kan du ansöka om medel genom Västra
 Götalandsregionens FoU-kort och Vinnovas
 nya program för innovationer i små och
 medelstora företag. Läs mer
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MARINET har öppnat en ny utlysning. Genom programmet har du möjlighet att söka stöd för
 att utan kostnad använda 14 ledande europeiska testanläggningar för FoU inom marin
 förnybar energi. Det är en unik möjlighet för små och medelstora företag, entreprenörer,
 uppfinnare, ingenjörer och forskare att få tillgång till infrastruktur och tillhörande kompetens.
 Här ingår både den expertkunskap och rådgivning som tillhandahålls vid varje anläggning.
 
Även bidrag till resor och logi för besökande företag kommer att ingå. Sista ansökningsdag
 är den 2 mars och testsiterna är öppna mellan 30 mars och 31 juli så du behöver redan
 vara långt framme i din planering. Läs mer eller kontakta Pierre Ingmarsson snarast.

 
 

Tre projekt som OffshoreVäst
 kordinerar eller deltar i har
 kommit vidare till nästa steg i
 ansökningsprocessen för
 EU-programmet Ocean
 Energy ERA-NET. Projekten
 som kommit vidare är
 OCEANIC, RiaSoR och
 SiMEOM. Kontakta Emiliano
 Pinori för mer information.
 

Svenskt Marintekniskt Forum
 ordnar Offshore After Work i
 Göteborg 19 februari. Aker
 Solutions och Reinertsen
 kommer då att presentera
 sina pågående projekt.
 Business Region Göteborg
 berättar om sitt
 subseanätverk och
 deltagande i Subsea Valley
 Fair, Oslo. Läs mer

I vår öppna grupp på
 Linkedin kan du följa vårt
 arbete och utvecklingen
 inom branschen. Du kan
 också använda gruppen för
 att kontakta oss och
 gruppens medlemmar. Till
 gruppen

  
 

OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri inom offshoresegmentet.
 Genom samarbete vill OffshoreVäst bidra till nya innovationer, efterfrågad och spetsig

 forskning, samordning av testbäddar, demoanläggningar m.m.

OffshoreVäst ägs av ett konsortium av engagerade företag, universitet, institut och
 myndigheter vilka bidrar med ekonomiska och andra insatser. Vinnova och Västra

 Götalandsregionen bidrar med delfinansiering.
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