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CCR syftar till att: 

� Möjliggöra nationell samordning av 
kompetens och resurser för forskning 
och innovation inom materialåtervinning 

� Stimulera samarbete över gränser – 
mellan sektorer och discipliner 

� Vara en mötesplats för företag, akademi 
och myndigheter 

� Initiera nationella forsknings- och 
innovationsprojekt 

�  Vara en internationell nod 
för samarbeten med Europa

� Generera högkvalitativa 
forskningsresultat inom 
tvärvetenskapliga FoU-projekt 

� Nyttiggöra forskningsresultat 

� Utveckla, skala upp och implementera ny
teknik för industriella tillämpningar t.ex i vår 
hydrometallurgiska pilotanläggning

� Kommunicera med forskningsfinansiärer

och ge synpunkter på inriktning och 
strategi för svensk FoU på området  

Bli medlem?  Kontakta CCRs 
ledare Christian Ekberg på
che@chalmers.se så får du
mer information om hur man 
går tillväga för att bli medlem 

Vi bjuder nu in företag, universitet, institut och andra organisationer att 

samverka för framgångsrik forskning och innovation (FoI) inom 

resurssmart materialanvändning och återvinning. 

Competence Centre for Recycling (CCR) vid Chalmers har som målsättning att vara en 

kreativ mötesplats och plattform för samverkan mellan företag, forskare och övriga 

organisationer inom materialåtervinningsområdet. Vi har funnits sedan 2007 men siktar 

nu på att utöka våra aktiviteter och bli en tydligare och mer nationellt närvarande aktör.  

Competence Centre for 
Recycling – med säte på 
Chalmers – är ett nätverk av 
universitet, institut, företag och 
andra organisationer med 
intresse för tvärvetenskaplig 
forskning och innovation inom 
området Hållbar hantering och 
återvinning av material. Fokus 
ligger på industriella 
materialströmmar. 

 Hydrometallurgisk pilotanläggning på 
Chalmers
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Varför delta i CCR? 

CCR erbjuder din organisation följande 
fördelar: 

� Insyn i offentliga FoU-projekt inom CCR 

� Möjlighet att initiera och delta i FoU-projekt 
samt ta del av forskningsfinansiering 

� Tillgång till ett nationellt och europeiskt 
nätverk av organisationer och kompetens 

� Möjlighet att få genomfört utredningar, 
examensarbeten eller ha 
industridoktorander 

� Information om internationell utveckling och 
bevakning av trender inom 
materialåtervinning och relaterad FoU 

� Enkelt få tillgång till konsultation
� Delta i CCR-arrangemang såsom

kurser, temadagar och konferenser  

� Marknadsföring av din organisation via 
presentationer på våra möten och vår 
hemsida 

� Vara med och påverka strategi och priori-
tering för nationell forskningsfinansiering 

Våra aktiviteter 

- Kvartalsvisa möten i form av temadagar där vi belyser olika områden inom materialåtervinning. Vid
mötena kommer vi också att köra match-making för gemensamma FoI-projekt och aktuella
utlysningar av offentlig finansiering. Möjlighet att träffa forskningsfinansiärer kommer också att finnas
vid dessa tillfällen.

- Forskningsmöten 6 gg/år, då specifika forsknings- och innovationsområden presenteras och
diskuteras mer ingående. Härvid kan t ex företag presentera frågeställningar och utmaningar av
särskilt intresse för den egna verksamheten.

- Annonsering av aktuella utlysningar och inbjudan till gemensamma ansökningar på hemsidan.
Möjlighet att lämna intresseanmälan för att delta i ansökningar eller föreslå projektidéer.

- Presentationer av våra medlemmar samt deras kompetens och verksamhet på CCRs hemsida.

- Kommunikation och samverkan med relevanta FoI-finansiärer.

- Regelbundet nyhetsbrev med information om verksamheten och aktuella aktiviteter.
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