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Programförklaring
Göteborg Action for Management of the Environment (GAME) är ett nätverk som för samman företag
med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att stärka den regionala utvecklingen i
Västra Götaland inom innovation och miljö för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
GAME har aktivt medverkat i det regionala utvecklingsarbetet sedan mitten på 90-talet och fungerar
som en neutral arena för miljö och hållbar utveckling genom att:
•
•
•

Stimulera samarbete mellan relevanta aktörer.
Genomföra utredningar till stöd för kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.
Verka för att forskning och utbildning bidrar till innovation inom näringsliv och samhälle.

Nätverket Göteborg Action for Management of the Environment vill
… se ett ökat antal västsvenska aktiviteter i projekt som söker lösningar på rådande miljöproblem och
samhällsutmaningar samt bidrar till omställning i linje med EU:s energi- och klimatstrategi.
Nätverket vill bidra till ett Västra Götaland där:
•
•
•
•

fossilberoendet och miljöpåverkan har minskat
kompetens och resurser tillvaratas och utvecklas
innovativa lösningar demonstreras och sprids globalt
det är attraktivt att leva, verka som företag och samverka inom regionen.

Med visionen att Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling.

Nätverket GAME fokuserar på att aktivt stödja samverkan mellan aktörer från näringsliv, forskning och
samhälle med syfte att driva utvecklingen inom innovation och miljöteknik i Västsverige genom att:
•

erbjuda en mötesplats för nätverksskapande med syfte att vidga det västsvenska deltagandet i
nationellt och internationellt finansierade demonstrationsprojekt inom innovativ miljöteknik

•

bidra med kunskapsunderlag för det regionala hållbarhetsarbetet genom aktiviteter och utredningar
med syfte att identifiera möjligheter och lösningar på rådande miljöproblem och samhällsutmaningar

•

erbjuda strategisk omvärldsbevakning om den europeiska marknadsutvecklingen för miljöteknik

GAME:s styrgrupp består av representanter för västsvenska företag, forskningsaktörer samt
samhällsaktörer. GAMEs projektkontor är baserat vid Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV,
vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet.

www.gamenetwork.se

