PROJEKTDELTAGANDE
2016

Erbjudande till medlemmar i Nordic Center for Sustainable Healthcare

Innovationskluster—
energieffektiv sjukvård
TEM tillsammans med Nordic Center for Sustainable Healthcare
(NCSH) har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva ett
innovationskluster för energieffektiv sjukvård.
Syftet med klustret är att samla aktörer som arbetar med energieffektivisering inom vården för att främja innovation och export av svensk
teknik och kunnande. Detta på en konkret nivå med fysiska möten,
studiebesök och exportevent för att lyfta fram behov och möjligheter
samt att skapa kontakter mellan aktörerna både nationellt och internationellt.
Nu finns möjligheten för företag, sjukhus, NGO:s, regioner, landsting,
privata vårdbolag, vård och omsorgsförvaltningar och andra aktörer
möjlighet att delta i klustret. Rent organisatoriskt blir det ett kluster
under NCSH med fokus på energieffektivisering och med en egen budget. Alla organisationer som arbetar inom energieffektiv sjukvård är
välkomna att delta.
På nästa sida kan du läsa mer om vilka aktiviteter som planeras.

Vill du delta?

Anmälan finns på sista sidan i
dokumentet!

Klustret drivas under Nordic Center for Sustainable
Healthcare. www.sustainablehealthcare.se

Finansiering- deltagande 2016
Finansieringen är för perioden maj 2016 till April 2017 men målet är att göra klustret permanent med flerårig finansiering
vilket är möjligt. Energimyndigheten finansierar med 50% och resterande 50 % av kostnaden för klustret ska betalas av medlemmarna enligt förordningen som Energimyndigheten grundar sitt beslut på.
Deltagande i innovationsklustret : 30 000 SEK som standard där 10 %, dvs 3 000 alltid ska betalas kontant i medlemsavgift.
De resterande 27 000 kan finansieras genom en eller kombination av följande:
Avräkning medlemsavgift NCSH: Är beroende av den medlemsavgift man betalt som medlem. Är det exempelvis 5
000 kan 5 000 avräknas från de 27 000. Resterande belopp medfinansiering sker i form av tid som läggs i projektet. Detta
kommer deltagare att få redovisa på särskilda blanketter för ändamålet. Tid kan exempelvis vara tid som läggs genom deltagande i olika projektdelar gemensamt och enskilt.
Kontant: Hela beloppet faktureras dvs 27 000 + 3 000 .

Kontakta oss gärna om du vill att vi ska hjälpa till att hitta bästa kombinationen av medfinansiering för just din organisation.

Vad ingår i klusterbildningen:

Kontakta oss

Alla nedanstående aktiviteter kommer ske med fokus på innovation inom energieffektiviseringsområdet och sjukvården på olika nivåer:

Ring oss om du vill ha mer information :



Vi ska samla minst 25 aktörer inom energieffektiv sjukvård som sjukhus, företag, universitet och intresseorganisationer.

Nordic Center for Sustainable
Healthcare



Genomföra kontaktskapande aktiviteter mellan företag med innovationer,
forskare med innovationer, sjukvård med behov av nya innovationer. Vi kommer ha minst 2 workshops i Sverige och 1-2 på närliggande exportmarknad
där klustermedlemmar får kunskapsutbyte och möjlighet att träffa potentiella
kontakter för internationella projekt.

C/O TEM
Stortorget 17
211 22 Malmö





Lokala workshops för att skapa samverkan mellan företag och sjukvård. För
att skapa nya kontakter, samarbeten och visa på vilka innovationer som redan finns på marknaden samt genomföra minst 2 studiebesök på sjukhus.
Skapa nya projekt, testbeds, validering av teknik i samverkan mellan företag
och sjukvården.

Johannes Brundin
0708-927305
Johannes.brundin@tem.se
Daniel Eriksson
0707-94 42 13
Daniel.eriksson@tem.se
Besök oss på vår webbplats:
www.tem.se
www.sustainablehealthcare.se



Identifiering av energieffektiviseringsbehov hos fastighetsägare och vårddrivande organisationer. Kartlägga projekt/ best practice / insatser med energieffektiv hållbar sjukvård i fokus.



Matchning innovatörer, sjukvård och universitet.



Best-practice och informationsspridning.

Övrigt:



Internationell samverkan och exportmöjligheter via NCSH:s redan stora internationella nätverk.

Medfinansiering i tid sker enligt
Energimyndighetens aktuella timersättning.



Nya sätt att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp från sjukvården.



Träffar flera gånger per år, vissa träffar i samverkan med Nordic Center. Träffarna kan handla om ämnen som belysning, ventilation, energieffektiva byggnader, värme/kyla och innovationer som knyter dessa områden samman.
Deltagande organisationer får möjlighet att presentera.



Erbjudande kring konferenser, utställare mm. Tex. The Nordic Conference on
Sustainable Healthcare i Stockholm 15 februari 2017.

Anmälan för deltagande
Deltagande i Innovationskluster för Energieffektiv sjukvård.
Vi vill här med delta i Innovationsklustret för Energieffektiv sjukvård
Medfinansieringen är 30 000 per deltagande organisation enligt framtagen modell för medfinansiering.

Namn på organisation:

…………………………………………….

Organisationsnummer:

…………………………………………….

Kontaktperson:

…………………………………………….

Telefon/Mail:

……………………………………………. …………………………………………….

Datum/Ort:

…………………………………………….

Underskrift av behörig:

…………………………………………….

Skicka ansökan till: johannes.brundin@sustainablehealthcare.se
Vid frågor maila eller ring: 0708– 92 73 05 eller 040-606 55 80

