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Ekonomisk redovisning för hela projektet, år 2007

Observera att alla belopp anges i SEK.

Ingående saldo 2007-01-01 (dvs
kvarstående medel från 2006)

423718

Inbetalt till projektet från SSF
2007

3756695

 

Projektledarens lönekostnader

Lön för seniora forskare inkl
postdoktorer

1498648

Lön för forskarstuderande

Utrustning

Material/Resor 968723

Nyttiggörande av
forskningsresultat

Administration 384895

Information 147120

Övriga kostnader

Summa 2999386

 

Universitetets OH 105398

Högskolemoms 148780

Summa inkl påslag 3253564

 

Ekonomisk redovisning, del 2

Projekt Projektledare Belopp

ARTES Paul Pettersson 753790

ARTES++ Paul Pettersson 2499774

Totalt 3253564

 

Andra inbetalningar till programmet

Totalt kontant från andra källor 11411



  Källor Ränta + återbetalning till ARTES för utlägg.

 

Totalt "in kind" från andra källor

  Källor

Verksamhetsrapport 1

Har projektet följt planerna enligt ansökan, eller enligt senaste avstämning avseende:

  Tid Ja

  Ekonomi Ja

  Delresultat Ja

  Projektdeltagare Ja

Kommer planen att hålla kommande 6 mån avseende:

  Tid Ja

  Ekonomi Ja

  Delresultat Ja

  Projektdeltagare Ja

Verksamhetsrapport 2

Sammanfattning av läget i projektet, delresultat och eventuella avvikelser från projektplanen (ca 1
sida, max 2 sidor)
ARTES och ARTES++ verksamhet har nu avslutats. 

I ARTES verksamhet ingick att stimulera tekniköverföring mellan akademi och svensk industri. Under
åren 1998 till 2004 finansierade ARTES 43 doktorander och byggde upp ett kontaktnätverk. I december
2007 omfattande nätverket 287 personer varav 95 doktorander, 95 disputerade ARTES doktorer samt
ytterligare 97 forskare inom akademi och industri. Dessutom fanns ett nära samarbete med SNART
nätverket med drygt 200 medlemmar inom industri och akademi. Alla svenska universitet och de flesta
större industriföretag med aktivitet inom området deltog. Genom nätverket och vid konferenser bidrog
ARTES till att sprida information om forskningsresultat inom realtid.

Under år 2007 disputerade 12 doktorander, 6 blev klara med licentiatexamen inom realtidsområdet av
dessa har 1 av doktoranderna fått finansiering av ARTES före 2005.

Under 2007 anordnades sommarskolan för sista gången. Det gjordes i samarbete med SNART,
Mälardalenshögskola och konferensen Real-Time in Sweden 2007 (RTiS’07). Vid sommarskolan och
RTiS’07 närvarade 50 respektive 92 deltagare. För mer information om sommarskolan och tillhörande
evenemang, se websidan http://www.artes.uu.se/events/summer07/ . 

Verksamheten under året har hållit en ökande takt eftersom flera doktorander nu finns i området än på
flera år. Doktoranderna har genomfört ett stort antal besök på konferenser, i industrin och även några
längre utlandsvistelser. Deras rapporter har samlats i "ARTES Travel Reports 2007" en skrift på 94 sidor
som är tillgänglig på ARTES webplats http://www.artes.uu.se/. Denna sista rapportsamling blev den mest
omfattande i ARTES 10 åriga historia vilket visar att aktiviteten i ARTES faktiskt ökade sista året. 

Kursverksamheten genomfördes med något flera kurser än planerat. Det blev möjligt genom det ökande
antalet doktorander samt att medel friställts genom att tidigare doktorander inte utnyttjat sina medel fullt
ut. Följande sex kurser gavs i ARTES regi: Advanced Component-Based Software Engineering VT07,



Cooperating Embedded Systems VT07, Modelling, Specification and Verification of Distributed Systems 
VT07, Forskningsmetodik HT07, Forskningsplanering HT07, samt Introdution to Systems Thinking and 
its Application VT07. 

Vi kan konstatera att de flesta doktoranderna inte klarar att utnyttja det stöd som ARTES++ beviljade dem
under de första två åren. I genomsnitt utnyttjades 55% av stödet. 

Genom en industriambassadör har ARTES spridit information om verksamheten till pressen.

ARTES arrangerade Swedish Embedded Systems Meeting 2008 i Stockholm som en 
avslutningskonferens. Den samlade 83 deltagare. För mer info se
http://www.snart.org/conference/2008/ses/. 

Verksamhetsrapport 3

Publikationer, patent, nyttiggörande, mm under redovisade verksamhetsår (ca 1 sida, max 2 sidor)
ARTES har under året publicerat sig via webben via ca 1290 hemsidor.

Pressklipp se http://www.artes.uu.se/pr/
Elektroniktidningen 08-02-27, Gigahertz i Göteborg - inbyggnad i Stockholm. Om Swedish Embedded
Systems Meeting 2008.

Pressreleaser se http://www.artes.uu.se/pr/
08-02-26, Artes firar tio framgångsrika år av teknisk utveckling, Från Uppsala universitet
08-02-25, Imponerande resultat av intensivt samarbete mellan industri och akademi belyses vid Swedish 
Embedded Systems Meeting 2008

Verksamhetsrapport 4

Övriga kommentarer
Högskolemomsen redovisas som 8% dragen moms - återbetald moms för medel som ARTES skickat
vidare till andra lärosäten än Uppsala.

Disputationen nedan är Hoai Hoang som fick projektstöd 2001-2003. Hon disputerade den 14 maj 2007.

Eventuella styrgruppsmöten under
året, datum

Styrelsemöten har hållits 5 gånger 07-12-17, 07-11-19, 07-08-22,
07-05-08, 07-02-20. Se http://www.artes.uu.se/styrelse/
Referensgruppen har sammanträtt 3 gånger 07-11-13, 07-04-27,
07-02-13. Se ht

Projektets webplats http://www.artes.uu.se

Antal disputationer under redovisade verksamhetsår:

Antal kvinnor 1

  Varav:

  helt finansierade av SSF

  delfinansierade av SSF 1

Antal män

  Varav:

  helt finansierade av SSF

  delfinansierade av SSF


