Från:
Ämne:
Datum:
Till:

Big Science Sweden cajsa.fredlund@bigsciencesweden.se
Nyhetsbrev november
7 november 2018 13:48
cajsa.fredlund@bigsciencesweden.se

Hej alla Big Science-vänner
Leveranser till Big Science driver utveckling och innovation och många gånger är
samarbete med universitet och institut en förutsättning för leverans. Vi på Big Science
Sweden är övertygade om att samarbete – svensk industri, svensk forskning och svenska
institut är vägen fram.

Alla våra mötesplatser leder till att människor samarbetar, nätverk skapas och affärer ser
dagens ljus. Just nu arbetar vi med ﬂera konkreta upphandlingar med svenska företag.

Se några bra exempel på mötesplatser nu i november och december: Big Science Morning
i Lund, Big Science Morning i Skelefteå, Road Trip med CERN, Kick Off i Göteborg och vår
materialdag i Uppsala.
Trevlig läsning!
Cajsa Fredlund, kommunikationschef

Ha koll på vår kalender och ta del av spännande
arrangemang med Big Science Sweden
Vill du få bättre koll på vad som händer inom Big Science? Vår kalender ger dig en överblick av
våra arrangemang 2018, och en bit framåt.
För de senaste uppdateringarna om vad som händer inom Big Science Sweden, följ oss på
Linkedin och Twitter.

”Sverige behöver muskler och ett tydligt uppdrag för att
implementera ESS-strategin”
Fredagen 26 oktober arrangerade Vetenskapsrådet för tredje året i rad en konferens med fokus
på Sveriges ambitioner med Big Science, både ur ett utvecklings- och ett användarperspektiv. För
att kapitalisera på investeringarna i ESS och Max IV finns det en mängd strukturer som behöver
komma på plats i Sverige.
Anna Hall, programchef Big Science Sweden, var med och lyfte ett antal perspektiv.

Läs mer

Besöket hos Carlsson & Möller med Big Science Morning
bjöd på intressant rundtur
Läs mer

Representanter från rymd, Big Data och Big Science
samlades under två dagar i Luleå

samlades under två dagar i Luleå
Representanter från CERN, EISCAT, SKA och Esrange Space Centre samlades i Luleå under två
dagar för att visa på affärsmöjligheter för den etablerade datacenterbranschen och tillsammans
med forskare diskutera utveckling inom området.

Läs mer

Aktuella upphandlingar från anläggningarna
Håll utkik efter aktuella upphandlingar på vår hemsida där vi löpande publicerar upphandlingar
från samtliga 13 forskningsanläggningar. Här nedan ett urval:
CERN - DO-31784/TE/MPE - Inductive Load for 2kA Energy Extraction Systems Test
BenchOct 23, 2018 – Nov 20, 2018
CERN – MS-4475/BE/LINAC3 - Supply of 101 MHz Pulsed 350 kW Solid-State RF
Amplifiers for Linac3Oct 22, 2018 – Nov 19, 2018
CERN – DO-31607/EP/CMS - Supply of Cable Chains for the CMS phase 2 UpgradeOct
17, 2018 – Nov 14, 2018
FAIR – Ecological measures advertised over the Hessen-tender platformOct 10, 2018 –
Oct 22, 2018
ILL - Sourcing Request PC 18-23 : feasibility study for the decommissioningOct 3, 2018 –
Nov 20, 2018
ESS - [113] Inner shielding, third partOct 1, 2018 – Oct 31, 2018

https://www.bigsciencesweden.se/calender/2019/2/1/business-tripp-till-cernBig Science
Business Trip

Följ med på aﬀärsresa till CERN med andra svenska
leverantörer
Big Science Business Trip 7-8 mars 2019
CERN är världens största partikelfysiklaboratorium och genererar affärer för stora värden! Alla
upphandlingar är dock inte så stora. Det finns goda möjligheter för små och medelstora företag att
ta hem affärer. Svenska företag har gott anseende på CERN. Sveriges industriretur är låg och
CERN jobbar aktivt med att öka andelen svenska leverantörer. Doing business with CERN
Anmälan ska ses som en intresseanmälan. Vi återkommer om vilka företag som kan följa med.

Anmälan 7-8 mars

Anmälan 7-8 mars

Save the date

ITER Business Forum, Frankrike 26–28 mars 2019
ITER Business Forum, Antibes Juan les Pins i södra Frankrike. Mer info kommer till våra
medlemmar och i nyhetsbrevet men skriv in datumet i kalendern redan nu!

Save the date

Som ILO har vi ständig kontakt med anläggningarna
ILO, Industry Liaison Officer är en myndighetsfunktion som varje land som är med och
finansierar forskningsanläggningar tillsätter. Syftet är att företag ska få information om möjligheten
att leverera utrustning, material och tjänster till anläggningarna, och att ILO-organisationen aktivt
ska söka upp och motivera företag att vilja bli leverantörer.

Big Science Sweden – the official Swedish ILO
Big Science Sweden is a network of Swedish companies providing state-of-the-art
products and services for Big Science facilities and is operated by a consortium of leading
universities, institutes and industrial network organisations.
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