Krönika

Om innovation och
innovationsfinansiering
Det har gått några år sedan jag senast skrev en krönika i Bergsmannen. Då handlade om att byta från konsult till
konsultköpare. Denna gång genom att byta från att driva utveckling till att stödja den via innovationsfinansiering.
Sedan ett knappt år tillbaka leder jag den norra noden av EIT RawMaterials som omfattar Sverige, Norge,
Danmark och Irland. EIT RawMaterials är en relativt ny företeelse inom forsknings- och innovationsfinansiering
och är en del av EU stora framprogram Horizon2020 och mer specifikt en del av European Institute for Innovation
and Technology, EIT.
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