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Krav från Swedish Mining Innovation och finansiärerna

• Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet 
utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av 
Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Med offentliggörande avses t.ex. publicering oavsett medium och 
muntliga presentationer. 

• Projektet ska vara representerat av minst en projektpartner vid konferenser och andra aktiviteter som 
anordnas inom Swedish Mining Innovation.

• Projektet ingår i det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och ska samverka med 
programmets programkontor i genomförandet.

• Vid presentationer ska programmets samt finansiärernas logga finnas med.

• Vid tryckt material där loggor är tillämpbara ska programmets logga samt finansiärernas logga finnas med.

Se även Vinnovas allmänna villkor för bidrag och Beslutsbrev för projektet

Loggorna i olika 
varianter finns

på webben

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/


Projektledares ansvar 

• Uppdatera dokumentet Projektbeskrivning och resultatsammanfattning 

Finns under Projektledarrutinen på webben. Vid projektstart, löpande varje år under projektets gång samt vid projektavslut.

• Underlag för: - Projektsida på www.swedishmininginnovation.se

- Projektbroschyr

• Löpande informera programkontoret om spridning av resultat och media kring projektet.

• När projektet ska presenteras på konferenser etc.

• Pressmeddelanden, Nyheter och övrig extern kommunikation

• Publicerade artiklar

• Inlägg i sociala media

• Vara behjälplig med underlag för ev. spridning av resultat under/efter projektet.

Vid förfrågan presentera projektet på

• Programdagen (höst)

• Swedish Mining Research and Innovation day (vår) eller annan workshop/event

https://www.swedishmininginnovation.se/sv/projektledarrutin/
http://www.swedishmininginnovation.se/


Kommunikationsplan

• Bakgrund, nuläge och syfte

• Målgrupp

• Mål med kommunikationen

• Kanaler

• Aktivitetsplan

• Vad händer sen

Tid Aktivitet Målgrupp Kanal Ansvarig

10 April, 2021 Nyhet om projektstart Intressenter Post på företagets sociala media, 
pressmeddelande vid större projekt

Xxx Xxx

18 Maj, 2021 Konferensen Xxx Intressenter Event, sociala media Xxx Xxx

November, 2022
(vid projektavslut)

Nyhet om projektresultat Xxx Post på företagets sociala media, ev. 
pressmeddelande vid bra resultat

Xxx Xxx

2 ggr under projektet Notiser om framsteg i 
projektet

xxx Webb, Sociala media Xxx Xxx

Ta dig en stund och 
reflektera över vad och 
hur du kan lyfta resultat 

från projektet! 



Kanaler

Här kan ditt projekt synas!

• www.swedishmininginnovation.se

• Nyhetsbrev

• LinkedIn

• twitter

• Nyheter och artiklar

• Filmer

• Konferenser och tematiska workshops

• Projektbroschyr

• Annual report

Följ oss!



Viktigt att berätta om projekt

Swedish Mining Innovation är en möjliggörare för svensk gruvinnovation. 

Kommunikation och synliggörande av goda resultat stärker berättigandet av framtida 

satsningar och en förutsättning för att i framtiden få medel riktade till branschen 

(ex. i satsningar likt SIP). 



Har du uppslag eller frågor? Vi hjälper gärna!

Kommunikation Swedish Mining Innovation 

Terese Ahlbäck

Terese.ahlback@swedishmininginnovation.se



Mining innovation for a 
sustainable future


