
 

Introduktionsträff för företag i norra Sverige onsdag den 23 augusti kl 11:30-13:00, inkluderar en lättare 
lunch. Välkomna till Arctic Business Incubator, Aurorum 1 C i Luleå som bjuder in till denna träff. Genom att 
delta i denna träff får du även möjlighet att delta i efterföljande steg 2 och steg 3. Målet med träffen är att 
öka intresset för rymdindustri och rymdteknik bland företag i norra Sverige. Vi vill visa på strategiska 

planer, affärsmöjligheter, innovationsfinansiering och samarbetsmöjligheter inom rymdrelaterat 
företagande. Anmäl dig via länken nedan:     

1Introträff

2Workshop

3Besök till 
ESA

Förberedande workshop som kommer att hållas i Sverige tillsammans med ESA, ESA BIC Sverige och andra relevanta 
aktörer, riktat till företag med avsikt att fördjupa sin kunskap runt affärsmöjligheter och innovationsfinansiering relaterat 
till rymd och rymdbaserade tillämpningar både i “upstream” och “downstream” domänerna. Utöver praktiskt stöd kommer 
workshopen också att erbjuda möjligheter att samarbeta och bilda partnerskap, och på så sätt öka möjligheten för lyckade 

  
En affärsdelegation till ESTEC, ESAs Space Research and Technology Centre i Nederländerna för en fördjupad förståelse av 
upphandlingsprocesser men även matchmaking med potentiella europeiska partners.

Vi vänder oss till startups och etablerade företag, med fokus på: 
• Företag som vill veta mera eller bli leverantör till den 

europeiska rymdindustrin, eller; 
• Företag verksamma utanför den traditionella rymdindustrin 

men som utvecklar applikationer som exempelvis fjärranalys, 
satellitnavigering eller -kommunikation, eller; 
• Företag som redan är verksamma inom rymdindustrin.

Datum: 
23 Augusti 

Plats: 
ABI I Luleå

Datum: 
September 

(meddelas 
senare)

Datum: 
December 
(meddelas 

senare)

“Capture European Space Opportunities” är 
ett initiativ I tre steg som syftar till att 
synliggöra och skapa affärsmöjligheter inom 
Rymdindustrin.  
Bakom initiativet står ESA BIC Sweden, Arctic 
Business Incubator, Uppsala Innovation 
Centre, Innovatum, Rymdstyrelsen, Vinnova, 
Business Sweden. och European Space 
Agency (ESA).

Capture European Space Opportunities består av tre sammanlänkade steg, som erbjuder dig:  
•Uppdatering avseende de senaste bidragen från Rymdstyrelsen till ESA-programmen & relaterade möjligheter för Svensk industri. 
•En introduktion till hur man ansöker om ESA-finansiering för att utveckla & kommersialisera tillämpningar. 
•Möjlighet till kontakt med större rymdföretag angående samarbetsmöjligheter & partnerskap. 
•Exempel på hur rymdteknologi kan skapa affärsmöjligheter & ekonomisktillväxt inom icke rymdrelaterade områden 
•En introduktion till ESA BIC Sweden, med info om tillgängligt stöd för startups, entreprenörer & småföretag.

Anmäl Dig Här

http://simplesignup.se/event/98492-capture-european-space-opportunities-luleaa
http://simplesignup.se/event/98492-capture-european-space-opportunities-luleaa

