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Förord 
En genomgående utmaning är att stora organisationer ofta saknar nätverk och processer för 
samarbete med startups och startups saknar detsamma för samarbete med de stora. Ofta finns det 
lösningar på problem bland startups, som saknar kunder och marknad samtidigt som de stora inte 
finner lösningar.  

Ignite arbetar med matchmaking, för samman stora och startups samt driver den process som gör 
det möjligt att finna konkreta samarbeten, affärer och projekt som både skapar en tidig marknad 
åt startups och lösningar för de stora. I slutet av 2019 expanderade Ignite sin verksamhet till 
området ”public” och sommaren 2020 köptes Ignite, som bildades och har ägts av THINGS, av 
SISP, Swedish Incubators and Science Parks.  

Inom RE:Source har vi, vad gäller kommersialisering och nyttiggörande, sett dessa problem och 
inom ramen för projektet Nyttiggörande av erfarenheter och resultat genom kommersialisering, 
demonstration och samverkan, arbetspaket 7 (AP7) har ett projekt med Ignite finansierats. 
Projektet har drivits i nära samarbete med RE:Source programkontor. 

För att konkretisera, skapa resultat och kunskapsunderlag för fortsatt diskussion fokuserade 
projektet tidigt på området plast.  

Projektet har finansierats av Energimyndigheten, VINNOVA och FORMAS inom ramen för 
satsningen på det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.  
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Sammanfattning 
Bakgrund, utmaning & metodik 

Många företag och organisationer sitter idag med utmaningar inom plast, t ex förbättrade 
cirkulära flöden eller behov av nya tekniker, metoder eller kommunikation inom plast. Sveriges 
innovativa startups tillämpar nya teknologier och affärsmodeller för att maximera nyttan inom 
cirkulära lösningar, men svårt att komma i kontakt med rätt företag eller offentliga aktörer. 
Genom att matcha tydligt uttryckta behov med innovativa handplockade startups i Ignite 
Swedens program kan nya lösningar på dagens utmaningar mötas, testas i små piloter, för att 
därefter skalas upp. 

Ignite Sweden har på uppdrag av SIP Re:Source genomfört detta projekt med fokus på plast-
relaterade utmaningar, med ambitionen att öka kommersialisering och samarbeten runt nya 
lösningar, samtidigt som steg tas för att etablera långsiktiga förädlings- och samarbetskedjor 
mellan företag, akademi och samhälle inom plastområdet.  

Projektet är en satsning där Ignite Sweden stöttar deltagande aktörer genom behovsanalyser, 
matchmaking med relevanta startups, samt uppföljning inför start av pilotprojekt.  
 

Resultat 

Projektet har samlat en ny konstellation som inte träffats innan kring ett behov, en applikation 
eller en lösning, med nya ögon. Vi har inkluderat olika typer av behovsägare, exempelvis:  

● Offentliga aktörer som Naturvårdsverket,  
● Regioner, t ex Uppsala Region, 
● Kommuner, t ex Uppsala Kommun & Sotenäs Kommun 
● Storföretag: leverantörer, insamlare & återvinnare, producenter, service providers och 

mellanhänder  
 
vars tydligt uttryckta behov och utmaningar vi matchat med startups med nya lösningar och 
perspektiv.  
 
Ignite Swedens nätverk och bas av inkubatorer samlar ca 1100 startups, för att bland dessa hitta 
de mest relevanta och som speglar flera nya perspektiv. I kombination med en beprövad process 
som bidrar till att sätta nya piloter i verket, och har detta projekt matchat behovsägarna med nya 
aktörer och lagt grunden för sammanhang som i verkligheten visar lösningar som kan skala och 
spridas.  
 
En majoritet av projektdeltagarna har inte tidigare deltagit i SIP Re:Source aktiviteter, vilket gör 
att projektet indirekt även kan utgöra ett sätt att sprida SIPens verksamhet utanför dagens 
medlemsbas och nå nya aktörer som är relevanta för verksamheten. 
 
För genomfört antal möten, aktiviteter etc, se Resultat och diskussion nedan. 
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Slutsats 

Att utgå från behov, och med öppet sinne söka relevanta aktörer i nya konstellationer, fungerar. 
Genom att flera aktörer kommer till tals med olika perspektiv, handplockade för att vara rele-
vanta för behovet, och faciliteras med fokus på hur skalbara piloter kan skapas, nås konkreta 
“nästa-steg” av hög relevans för vidare uppskalning. 

Projektet har visat på behovet och nyttan av att sammanföra alla led i värdekedjan kring ett 
behov, en tänkt lösning som kan spänna från upphandling till kommersiell produktion och 
cirkularitet. Detta är lämpligt efter befintliga forskningsprojekt där nya tekniska lösningar har 
identifierats och testats, men ännu inte hunnit sättas i sitt rätta sammanhang för uppskalning. 
Eller ännu hellre; före! Att ta något från identifierat behov och lovande teknisk lösning, till att 
det faktiskt används i verkligheten av marknadens aktörer, med fungerande marknadslogik och 
affärsmässighet. Det gäller i allra högsta grad cirkulära lösningar som behöver sättas i sitt 
sammanhang och med en modell som håller för alla inblandade aktörer. 

Flera deltagare har i projektet uttryckt behovet av nya mötesplatser och lösningar, kanaler för 
kommunikation kring cirkularitet, och behov av nya lösningar som sammankopplar aktörer tvärs 
dagens etablerade nätverk. Vår ambition är att samarbetet mellan SIP RE:Source och Ignite 
Sweden kan visa vägen för fortsatt samverkan och skapa en viktig mötesplats för matchning av 
både stora företag och offentliga aktörers behov mot små företags lösningar inom RE:Source 
innovationsområden.  

Bild från projektets landningssida, www.ignitesweden.org/resource:  

 

Summary 
Background, challenge & methodology 

Many companies and organizations today face challenges in plastics, such as improved circular 
flows or the need for new technologies, methods, and communication. Sweden's innovative 

http://www.ignitesweden.org/resource
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startups apply new technologies and business models to maximize the benefits of circular 
solutions but find it difficult to get in touch with the right corporates or public actors. By 
matching clearly expressed needs with innovative hand-picked startups in Ignite Sweden's 
program, new solutions to today's challenges can be met, tested in small pilots, and scaled up. 

On behalf of SIP Re:Source, Ignite Sweden has executed this project with a focus on plastic-
related challenges, with the ambition of increasing commercialization and collaborations around 
new solutions, while taking steps to establish long-term processing and collaboration chains 
between companies, academia and society in the plastics area. 

In this project, Ignite Sweden supports participating actors through needs analyzes, matchmaking 
with relevant startups, and follow-up before the start of pilot projects. 

Results 

The project has gathered new constellations that did not meet before, around a need, an 
application or a solution, with fresh eyes. The constellation has included different types of need 
owners, for example: 

● Public actors such as the Swedish Environmental Protection Agency, 
● Regions, eg Uppsala Region, 
● Municipalities, eg Uppsala Municipality & Sotenäs Municipality 
● Large companies: suppliers, collectors & recyclers, producers, service providers and 

intermediaries 

whose clearly expressed needs and challenges we matched with startups with new solutions 
and perspectives. 

Ignite Sweden's network and organization of incubators gathers about 1100 startups, from which 
we select the most relevant ones that provide new perspectives. In combination with a proven 
process, this contributes to putting new pilots into action by matching the need owners with new 
actors and lay the foundation for real contexts to show how the solutions could be scaled up 
nationally. 

A majority of project participants did not earlier participate in SIP Re:Source’s activities, 
indirectly making the project a way to spread the word of the SIP activities outside the current 
member base, and reach new actors relevant to their operations. 
 
For a detailed number of executed meetings, etc., see Results and discussion below. 
Conclusion 

Focusing on real needs, and with an open mind looking for relevant actors in new constellations, 
is key. Gathering several actors with different perspectives, hand-picked to be relevant, and 
facilitating with a focus on how scalable pilots can be started, concrete "next-steps" of high 
relevance are achieved, which can then be scaled up nationally. 

This project has shown the need and benefit of bringing together all steps of the value chain 
around a specific need, with solutions ranging from procurement to commercial production and 
circularity. This setup is suitable for research projects where new technical solutions have been 
identified and tested, but have not yet been placed in their proper market context for upscaling. 
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Or even better; before! To take something from identified needs and promising technical 
solutions, to verify its use in reality by market players. This applies to a very high degree to 
circular solutions that need to be put in context and with a model that can work for all actors 
involved. 

Several participants in this project have expressed the need for new meeting places and solutions, 
channels for communication about circularity, and the need for new setups that connect actors 
across today's established networks. Our ambition is that the collaboration between SIP 
RE:Source and Ignite Sweden could show the way for continued collaboration and create an 
important meeting place for matching both large companies and public actors' needs with small 
companies' solutions in RE:Source innovation areas. 

Inledning och bakgrund 
Ignite Sweden är ett nationellt program som under flera år arbetat intensivt med att öka antalet 
kommersiella affärer för innovativa bolag i tidiga skeden. Syftet är flerfalt; dels ökar det sanno-
likheten att kunskap och forskningsresultat mångfaldigas och ger ekonomiska och samhälls-
mässiga ringar på vattnet genom ökade arbetstillfällen, intäkter osv, dels för att kunna öka graden 
av innovation hos större etablerade bolag. Programmet har hittills arbetat nära ca 160 svenska 
och internationella storbolag och organisationer, och hjälpt flera hundra svenska startups att 
komma i kontakt med potentiella kunder och affärsmöjligheter.  

SIP Re:Source har under årens lopp finansierat genomförandet av ca 170 projekt, där många 
efter genomfört projekt trots goda resultat har svårt att nå ut till nya kunder och skala verksam-
heten. I samtal med representanter från SIP Re:Source valdes därför det område ut som hade flest 
finansierade projekt historiskt, och samtidigt är högaktuellt och i fokus globalt: plast och 
utmaningar relaterade till användningen av plast.  

Genom att sammanföra aktörers plastrelaterade utmaningar med unga bolags innovativa 
lösningar och nyttja det strukturkapital som redan finns inom Ignite Sweden kunde projektet på 
kort tid koppla samman ett stort antal aktörer i relevanta aktiviteter och möten. På samma sätt 
som i Ignite Sweden utgår arbetet från ett tydligt identifierat behov eller problem, och utifrån 
detta letar möjliga lösningar arbe är målet att effektivt sammanföra kunskaper och nätverk från 
olika användargrupper, och på sikt se resultat i form av kommersiella samarbeten och 
uppskalning av implementerade lösningar.  

Genomförande  
Projektet har främst drivits av Linda Krondahl och Fredrik Blomquist, båda med lång erfarenhet 
från Ignite Swedens projekt gentemot privata och offentliga aktörer. Aktiviteterna har ibland 
utförts i samspel med andra Ignite Sweden-aktiviteter, exempelvis en matchmaking den 16 juni, 
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andra har utformats utifrån de specifika utmaningar som finns kopplat till plastens värdekedja, 
där ofta flera aktörer i olika led behöver komma överens för att kunna genomföra förändringar.  

Projektperioden sattes initialt till nov 2019-nov 2020, men kortades senare något på initiativ av 
Energimyndigheten, varför slutrapportering nu istället sker i början av oktober 2020.  

Metodik 

Programmet har genomförts med utgångspunkt från behov och utmaningar hos behovsägare 
(storföretag, offentliga aktörer, t ex Regioner, kommuner eller andra initiativ) att möta nya 
lösningar med mål att skapa nya kommersiella samarbeten längre fram. Metodiken bygger på att 
utgå från behov genom att genomföra direkta behovsintervjuer med behovsägare individuellt och 
även genom workshops i grupp, vidare genom skräddarsydd matchning, till stöd av kommersiella 
pilotprojekt, när det blir aktuellt. Detta program har initierat denna metodik med fokus på behov 
och matchningar av nya lösningar - i nya konstellationer - inom plast. 

Som ett resultat av Coronas påverkan har alla möten och aktiviteter genomförts online. En 
positiv bieffekt är att detta möjliggjort deltagande från hela landet, oavsett geografi och hemvist.  

Följande huvudsakliga aktiviteter har genomförts: 
● Introduktionsmöten april-maj 
● Behovsmappningar i gruppworkshops (med storföretag och offentliga aktörer) 
● Behovsintervjuer individuellt med resp. behovsägare 
● Identifikation av gemensamma behov och agendor 
● Sourcing av startups med nya lösningar som matchar behoven 
● Matchmaking med individuella, matchade möten 
● Workshop med flera led i värdekedjan för att ytterligare identifiera konkreta lösningar 

för tänkta piloter 
● Ny sourcing av startups och andra aktörer med nya lösningar i större grupp 
● Workshop/Matchmaking med lösningar för ökad cirkularitet 

En nyckelmetod i projektet har varit att hela tiden sätta ihop nya konstellationer av relevanta 
aktörer - för just det uttryckta behovet och de tänkta lösningarna, där multituden av olika 
perspektiv är viktiga ingredienser. 

Ett exempel på behov som använts i workshop under programmet, är att öka cirkularitet av 
plaster som används inom sjukvården, på ett kommersiellt sätt, och dela perspektiv hur det kan 
gå till från upphandling till nya lösningar. 

Genomförda workshops: 

Workshop 1 - “Plasten som ingen vill ta i” - 23 september. Online. 

Tema: Plasten som ingen vill ta i. 
Behov & Mål: Minska mängden brännbart. Cirkulera mer och fler varianter på plaster.  
Utgångsbehov för workshopen/Exempel: Vården / sjukhusmiljön. Ofta nämns kontaminerat 
eller riskavfall som inte återvinns, men även andra volymer som inte klassas som kontaminerat 
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eller riskavfall är väldigt stora volymer och där behöver cirkulariteten öka, och förbränningen 
minskas. 

Denna workshop riktade sig till de organisationer som har behov av att minska mängden 
brännbart, cirkulera mer och fler varianter på plaster. 

På denna workshop testade projektet även i samarbete med Chalmers Industriteknik ett nyligen 
framtaget verktyg, SVCO, för multipel input på ett gemensamt behov och mål. Det möjliggjorde 
för deltagarna att ta del av varandras input på förhand, värdera och diskutera och slutligen “rösta 
på” vilka lösningar som prioriterades mest. 

Workshopen belyste upplevda utmaningar och förslag på lösningar från alla inblandade i 
värdekedjan, utifrån temat ovan. Behovet av fördjupning uttrycktes i workshopen, och ett möjligt 
nästa steg skulle vara att identifiera, kvalificera och facilitera kluster av aktörer för 
genomförande av pilot och uppskalning av lösningar. Samt att belysa olika metoder att förenkla 
kommunikationen dem emellan. Ett exempel på det sistnämnda var att vi redan under projektet 
genomförde workshop 2 nedan. 

Workshop 2 & Matchning 2  
“Nya perspektiv på digitala och andra innovativa metoder kring cirkularitet”, 1 oktober. 
Online 

Ett uppföljningssamtal om digitala tjänster och andra innovativa metoder för ökad cirkularitet i 
plastens värdekedja. För detta matchade vi in 6 noga utvalda startups som för en publik 
bestående av representanter för olika steg i värdekedjan berättade om nya metoder och tekniker 
för de aktuella behoven. Varje bolag presenterade kort sin lösning, varefter deltagarna fick 
möjlighet att diskutera och ställa frågor kopplat till det presenterande företagets lösning. 

Följande 6 organisationer presenterade sina lösningar på ökad cirkularitet: 
 1) Bintel - Nivåövervakning för optimering av returmaterial.  
 2) Prediktera - Hyperspektral bildmjukvara för sortering.  
 3) Swestep - Kemisk återvinning av plast (och biomassa). 
 4) Empower - Löser problemet med plastskräp genom att ge plast ett värde.  

https://bintel.se/
https://prediktera.com/
https://swestep.com/
https://empower.eco/
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 5) Loop-it - Återanvänd istället för att slänga.  
 6) Panta På - Panta dina förpackningar med mobilen.  

Vi kommer att följa upp denna matchning med en kortfattad enkät till deltagarna, för att samla 
upp vilket intresse som finns att komma i kontakt med de presenterande företagens 
representanter, med förhoppningen att de på sikt kan initiera diskussioner om samarbeten. 

Resultat och diskussion 
Mål och viktiga resultat enligt beställningen listas här tillsammans med respektive utfall: 

Mål 

1. RE:Source frågor och innovationsområdets behov och aktörer ska vara högt upp på Ignite 
Swedens agenda. => Projektet har löpande ingått i Ignite Swedens teammöten, och hela 
projektteamet har bidragit till och deltagit i sourcing, matchningsarbete och genomförande. 

2. Nya affärspartner- eller kund-/leverantörsrelationer ska vara etablerade som direkt följd av 
RE:Sources matchmakingaktiviteter => Nya relationer har skapats som ett resultat av genomförda 
möten, varav några även hunnit börja samarbeta inom projekttiden. 

3. Nya relationer och samverkansformer över branschgränser och områdets målgrupper ska ha 
skapats eller befintliga utnyttjats => I de workshops som genomförts har relationer i nya 
konstellationer uppstått, som på sikt ger nytänkande lösningar till deltagande företag, och i 
förlängningen hela värdekedjan, och därmed samhällets cirkulära flöden av identifierade plaster t ex. 

4. RE:Source har etablerat en relation med gruppen av drivande inkubatorer och det finns 
konkreta planer på fler samarbeten => SIP RE:Source har ej haft möjlighet att avsätta tid till detta, 
varför detta mål ej varit möjligt att uppnå. 

Viktiga resultat 

• Minst 15 fysiska möten med företag inom RE:Source målgrupper för att utbilda och inspirera 
om vinster med startupsamarbeten och identifiera möjliga behovsägare. => Totalt 45 bolag och 
organisationer (26 startups+19 storbolag/organisationer) har deltagit aktivt i projektets 
aktiviteter. Alla möten har genomförts online pga Corona. 

• Minst 2 workshops i anslutning till andra aktiviteter (exempelvis frukostseminarier) => 2 
workshops har genomförts, utöver introduktionsmöten, behovsmappning, behovsintervjuer och 
matchningstillfälle. 

• Minst 5 företag inom RE:Sources målgrupper engagerade i Ignite => 45 bolag har deltagit i 
projektet. 

 • Minst 50 möten med startups för dessa => På matchningstillfället 16 juni genomfördes 22 
möten, och utöver det har ytterligare 22 möten med plastrelevans genomförts under perioden jan-
okt 2020. Utöver dessa utgör även Workshop 2 som genomfördes 1 oktober 2020 ett 
matchningstillfälle, där 6 bolag presenterade sina lösningar för 8 organisationer & företag som 

https://loop-it.se/
https://www.pantapa.se/
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gavs möjlighet till diskussion och fortsatt samtal. Resultatet av detta kommer att sammanställas 
efter denna rapports inlämnande. 

• Minst 5 samarbeten inledda vid projektets slut => Tid från första möte till samarbete är ofta 9+ 
mån, vilket är svårt att hinna under projektets korta genomförandetid. Några samarbeten är trots 
det redan bekräftade, och troligtvis uppnås ytterligare några innan årets slut. 

För att verkligen hinna se genomslag av projektets aktiviteter skulle vi behöva följa upp de 
kontakter som skapats under projektet under en längre tid eftersom det ofta tar 9+ månader innan 
man når fram till affär. Dessutom vore de önskvärt att kunna bistå aktörerna i deras process att nå 
fram till affär, som vi har möjlighet att göra vid lite längre projekt. Vi ser dock redan nu, ca 3 
månader från första matchningen, att några möten ser ut att ge konkreta samarbeten. 

Om projektet skulle få möjlighet att långsiktigt följa projektets aktörer samt fortlöpande skapa 
nya aktiviteter och mötesplatser är vi övertygade om vi skulle se ny lösningar som kan skala 
nationellt tillsammans med behovsägarna. 

Ett exempel är att plaster som behovsägarna tycker borde kunna cirkuleras och återvinnas i högre 
utsträckning, som idag görs i liten utsträckning, eller ingen alls, har fått en ökad aktualitet på 
hela värdekedjans agenda. Temat “Plasten som ingen vill ta i” visade att behovsägarna, som vill 
köpa och ställa krav på ökad cirkularitet, hade ett behov av ökad förståelse varför inte dagens 
använda plaster kunde återvinnas i högre utsträckning.  

Genom att sammanföra aktörerna i dessa direkta samtal, har ökad förståelse för varandras 
positioner skett, vilket kan vara grund för att upphandlingar framöver kan utformas effektivare, 
samt att resurser kan prioriteras för nya innovationer och insatser för dessa alternativa plaster (till 
de som återvinns redan idag i hög utsträckning), när en gemensam agenda med insatserna finns 
genom värdekedjan, samt att det finns en tydlig uppskalning till nödvändiga volymer 
identifierade. Detta tack vare att behovsägarna kan gå samman i kluster, och/eller utgöra 
represant för en större grupp, t ex Regioner, gällande sjukvårdens användning av plast, och 
liknande förbrukningar som förekommer på liknande sätt nationellt, men kan personifieras av en 
eller flera aktörer, men sedan komma till nytta för hela landet, och även internationella 
användare. 

Med andra ord kan det komma att betyda att plast som idag inte alls cirkuleras, som förekommer 
i väldigt stora volymer, kan komma att cirkuleras i hög utsträckning, genom en sammansvetsad 
värdekedja, berikad med nya tekniker från innovationsföretag/startups. 

Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg 
Följande områden ser vi utifrån ovanstående som möjliga nästa steg i ett fortsatt samarbete med 
SIP Re:Source: 
 
Tänkbara nästa steg - med fokus på cirkularitet 

● Kvalificera testkluster/flera aktörer från värdekedjan för gemensam pilot 
● Sätt piloter i verket - som är enkla, men gjorda för skalning redan från början (dvs 

hanterar alla nödvändiga aspekter som t.ex. upphandling, process och 
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produktionsuppskalning, samt genomförande av verkliga bevis i befintliga produktions-, 
leverans, användning, och återvinnings-miljöer. I daglig drift.) 

● Etablera ny(a) kommunikationsplattformar som underlättar behov att nå nya lösningar, 
samt multipla konstellationer i kluster. 

● Kontinuerlig behovs- och matchningsverksamhet 
● Spridning och skalning av nya lösningar till fler behovsägare när piloter är genomförda. 

Tillgängliggöra resultat från piloter, samt metodik för att sätta det i verket, aspekter för 
upphandling m.m. för t ex alla landets Regioner och Kommuner. Ge ökad nationell och 
internationell nytta för alla relevanta i marknadens värdekedja. 

 
Exempel på tänkbara aktiviteter: 
Från behov till lösning - genom hypotes och pilot: 

● Fördjupade workshops kring valda lösningar, deltagare från de nya konstellationerna 
● Identifierade testkluster ges pilotstatus - gemensam avgränsning och start beslutas 
● Piloter som innefattar hela värdekedjan, eller åtminstone flera led i den genomförs - inte 

bara behovsägare och start-up/ny lösning 
● Pilotstöd från Ignite Sweden - så att piloter görs på ett sätt som kan genomföras snabbt 

och effektivt, MEN också på ett sätt som kan skalas nationellt som ett snabbt, naturligt 
nästa steg. 

● Utbildning - från pilot till upphandlad ny lösning - för deltagare 
● Spridning i Ignites nationella och internationella nätverk av behovsägare, företag och 

offentliga aktörer, av nya lösningar. 

Publikationslista 
Projektet har inte publicerat några formella artiklar eller publikationer. Däremot kommer 
följeforskare att inom kort publicera en artikel om Ignite Swedens arbetsmetod som även 
genomsyrar hur arbetet genomförts i detta projekt. Dock är detta material ännu ej publikt. 

Projektkommunikation 
Projektet har kommunicerat via följande kanaler:  

● Projektets egen landningssida https://ignitesweden.org/resource som presenterat 
grundläggande projektinformation, kommande aktiviteter samt möjlighet att anmäla sitt 
intresse till att delta eller få information om projektet. Websidan har löpande uppdaterats 
med aktuell information om kommande aktiviteter. Ca 40 intresseamälningar att delta 
eller få information kom in via denna landningssida. 

● Projektets kontaktperson i SIP Re:Source har via direktmail bjudit in alla projektdeltagare 
i plast-relaterade tidigare finansierade projekt att delta. 

● SIP Re:Source har kommunicerat information om möjligheten att delta i projektet via 
sina kanaler till SIP Re:Source alla medlemsorganisationer.  

● Ignite Sweden har inkluderat projektets aktiviteter i sin ordinarie kommunikation 
(nyhetsbrev, twitter, LinkedIn etc), samt bjudit in sina existerande deltagande 
organisationer att delta i planerade aktiviteter. Detta har starkt bidragit till att öka 
kännedomen om och deltagandet i projektet från organisationer som inte tidigare haft 

https://ignitesweden.org/resource
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kontakt med SIP Re:Source. Ett exempel på inbjudningsmail inkluderas som bilaga 
(Bilaga IgniteSweden inbjudan - Nytt program Ignite Sweden  ReSource Fokus Plast) 

Referenser 
Projektets hemsida: https://ignitesweden.org/resource. 

Bilagor - skickas som separata dokument 
1. Adminstrativ bilaga 
2. Ekonomisk slutredovisning 
3. Projektuppföljning Ignite RE:source-Slutrapport EJ SPRIDNING 
4. Exempel på inbjudningsmail från Ignite Sweden. 

 

https://ignitesweden.org/resource
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