Erbjudanden för att stärka
små och medelstora
industriföretags digitalisering

Nedan och fler erbjudanden finns
sökbara på:
www.verksamt.se/driva/digitaliseraditt-foretag/digitalisera-dittindustriforetag-ny

Robotlyftet: Automationscheckar
April 2019 till 30 juni 2021
Vad: Automationscheckar för att utveckla företags tillverkning mot högre grad
av automatisering eller robotisering. Stöd för att ta in konsulthjälp för att
utveckla detta arbete.
Vem kan söka: små och medelstora tillverkande företag
Finansiering: 50-75% av projektets kostnad, max 150 000 kronor
Mer information och ansökan: tillvaxtverket.se/robotlyftet
Kontakt: automationscheckar@tillvaxtverket.se

Robotlyftet: Förutsättningsstudier
April 2019 till 30 juni 2021
Vad innehåller en förutsättningsstudie? Automationsexperter
besöker ert företag kostnadsfritt för att tillsammans med er göra en
kartläggning och analys av er nuvarande produktionsprocess och
affärsmodell. Resultatet ska visa var ert företag har störst potential
för att automatisera och ge stöttning för ansökan om
automationscheck.
Vem kan söka: små och medelstora tillverkande företag
Mer information och ansökan: tillvaxtverket.se/robotlyftet
I samarbete med:

Digitaliseringscheckar
Under 2019
Vad: digitaliseringscheck där du kan få hälften av kostnaden i bidrag när du tar in
extern kompetens i företaget eller köper en tjänst. Syftet är ökad konkurrenskraft och
förnyelse i små företag genom förändring av företagens verksamhet, process eller
organisation.
Vem: Företag med 2-49 anställda som vill ta tillvara på digitaliseringens möjligheter
Hur mycket: 50 000 – 250 000 kronor, resten betalar företaget själva
Var: alla regioner – utom Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Gotland
Kontakt i din region:
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/affarsutvecklingscheckar/
kontaktuppgifter-till-regionerna-for-checkarna.html

Goda exempel på digitalisering
Vad: inspirerande exempel på företag som
digitaliserat
Vem: små och medelstora företag

Mer information:
Filmer med inspirerande exempel
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOXmZIAYfd
SGHuE5t4BYfK0umWfBeARwArtiklar med inspirerande exempel
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/lar-avandra.html?theme=Digitalisering
tillvaxtverket.se/smartindustri

Dags att digitalisera!
Vad: kunskapsbank för företag som
vill utvecklas med hjälp av
digitalisering
Vem: små och medelstora företag
Webbplats:
https://dagsattdigitalisera.se/

DigiFuture
Pågår under 2019
Vad: Tar ditt industriföretag från idé om digitalisering till en kravspecifikation, allt
i tätt samarbete med coacher och experter inom digitalisering. Träffar i grupp
med andra industriföretag, coachning i ditt eget företag och stötting av experter.
Vem: små och medelstora industriföretag i Stockholm, Södermanland,
Västmanland
Kostnad: 12 000 kronor per företag
Kontakt: https://www.mitc.nu/sv/digifuture anna.bird@mdh.se
Arrangör: MITC, MDH, Automation Region och Södertälje Science Park

DigiLean
Pågår under 2019

Vad: Utvecklingsprogram med fokus på Lean och effektivisering
genom digitalisering. Gemensamma träffar och ca 25-30 timmar
coaching hos företaget.
Vem: små och medelstora industriföretag, VD + 2-3 nyckelpersoner
från företaget
Kostnad: 24 000 kr / företag

Kontakt: http://mitc.se/sv/digilean, anna.bird@mdh.se
Arrangör: MITC/MDH

Tillväxtmotorn
Kontinuerliga gruppstarter
Vad: Utvecklingsprogram i grupp med ca 10 Vdar från SME företag.
Programmet bistår med kompetens från Högskolans lärare, forskare och
studenter inom olika teman som ska bidra till tillväxt och utveckling hos både
företag och ledare
Vem: vd/företagsledare i små och medelstora företag från alla branscher
Kostnad: 10.000 per person för 13 gånger á 3 timmar
Var: Eskilstuna och Södertälje
Kontakt: www.mdh.se/samverkan/projekt/tillvaxtmotorn
Ansvarig: Mälardalens Högskola ella.mast.weggeman@mdh.se

Kvinna i Industrin - Nätverk
Löpande
Vad: Öppet nätverk för kvinnor inom fordons -och tillverkande industri som
erbjuder på inspirerande och högkvalitativa föreläsningar samt nätverkande
Vem: Kvinnor som arbetar inom Industrin eller industrinära tjänsteföretag,
chef på olika nivåer, projektledare eller för kvinnor som vill utvecklas i
nuvarande roll
När: 3 – 4 kostnadsfria nätverksseminarier per år
Var: Arrangeras på olika håll i regionerna Sörmland, Stockholm och Örebro
Arrangör: MITC/MDH, kontaktperson: anna.bird@mdh.se

Tillväxtmotor Kvinna i Industrin
Pågår till 2020
Vad: Program för att lyfta och stärka kvinnor som redan i dag arbetar inom
industrin
Vem: Kvinnor i ledande positioner inom industrin och industrinära
tjänsteföretag - chefer på olika nivåer, projektledare eller för kvinnor som vill
utvecklas i sin nuvarande roll
Process: Bygger på samma process som basprogrammet Tillväxtmotorn som
riktar sig till företagsledare och är en välbeprövad modell men inkluderar
även personlig coaching på 10 timmar/person
Kostnad: 12 000 per person á 13 gånger á 3 timmar
Arrangör: MITC/MDH, kontaktperson: gabriella.mast.weggeman@mdh.se

Kickstart Go
Pågår under 2019
Vad: Upp till 65 timmar digitaliseringscoachning. Anpassas utifrån företagets
behov och vilka förändringar de står inför.
Vem: små och medelstora industriföretag
Kostnad: mellan 4000 – 12 000 kronor
Var: Gävleborg
Arrangör: Fiber Optic Valley, FindIT, RISE Acreo
Mer information: http://kickstartgo.se/

Kickstart Digitalisering
Pågår under 2019
Vad: Tre kostnadsfria träffar med föreläsningar och workshops där små och
medelstora industriföretag träffas och delar erfarenheter och idéer kring
digitalisering. Stöd ges för att påbörja eller fortsätta sin digitalisering.
Vem kan söka: små och medelstora industriföretag
Var: alla regioner

Arrangör: Teknikföretagen i samarbete
med IF Metall, RISE, SISP och IUC
Mer information: kickstartdigi.se
Anmälan: kickstartdigi.se/events/

Produktionslyftet
Startprogrammet, öppet för intresseanmälan
Vad: Utveckling av företagets egen förmåga för att förbättra
konkurrenskraften. Ta fram målbild kring ett framtida
utvecklingsarbete. 4-8 företag per nätverk träffas fem halvdagar
samt ges individuell coachning vid två tillfällen.
Vem: små och medelstora företag
Kostnad: kostnad 12 000 kronor
Var: alla regioner
Mer information:
www.produktionslyftet.se/erbjudanden/coachning/
Kontakt: www.produktionslyftet.se/kontaktpersoner/

Digitalt industrilyft - Medelpad
Pågår under 2019
Vad: Erbjuder coachning i Sundsvall, Timrå och Ånge kommun. Ger deltagande
företag ökad kunskap och förståelse kring sina digitaliseringsbehov. Mål: att
företagen ska ta första steget mot att bli mer digitaliserade och att se digital
teknik och automatisering som ett långsiktigt och naturligt arbete i
företagsutvecklingen.

Vem: små och medelstora industriföretag
Kostnad: 3900 kronor

Arrangör: Bron Innovation
Kontakt: https://www.broninnovation.se/dim

Digiresan Företagsutveckling
Pågår till och med 2020
Vad: Digiresan fokuserar på utveckling av ditt företag med fokus på digitalisering.
Som första aktivitet arbetar vi tillsammans fram en handlingsplan som ligger till
grund för 20 timmars individuell företagscoachning. Även 4 kunskapsseminarier
ingår.
Vem: små och medelstora industriföretag i Halland och Västra Götaland.
Kostnad: 10.000 kr

Arrangör: IUC Halland
Kontakt: www.digiresan.nu/om-projektet/eruf-f%C3%B6retagsutveckling

INDIGO - Industriell digitalisering i praktiken
Pågår under 2019
Vad: Hjälp att komma igång och konkret arbeta med ett prioriterat
digitaliseringscase hos ert företag. Erfarna konsulter hjälper till att
definiera era behov och möjligheter. Kombination av nätverksträffar,
workshops och coachning
Vem: små och medelstora industriföretag i Värmland, Örebro och
Dalarna
Kostnad: 10 000 - 12 000 kronor

Arrangör: IUC Stål & Verkstad, IUC Dalarna, Örebro universitet
Kontakt: http://iucstalverkstad.se/projekt/digitalisering-germojligheter-for-tillvaxt-och-utveckling/

INDIGO - Industriell digitalisering i praktiken
Pågår under 2019

Vad: Stöd att skapa affärsmöjligheter med hjälp av digitala verktyg.
Seminarier där ni får inspiration och nulägesanalys samt workshoppar där
ni lär och delar erfarenheter med andra. Ute på företaget får ni stöd av en
coach för att påbörja arbetet.
Vem: små och medelstora industriföretag i Blekinge, Skåne

Kostnad: 12 000 kronor
Kontakt: www.iucsyd.se/vaar-verksamhet/digitalisering/indigo/

Arrangör: IUC Syd

INDIGO - Industriell digitalisering i praktiken
Pågår under 2019
Vad: INDIGO hjälper företagen att digitalisera som kan bidra till att höja
kundvärdet, öka konkurrensförmågan, effektivisera processerna och minska
slöseri av tid och resurser. Kombination av 20 timmars individuell
företagscoachning och 3 kunskapsseminarier.
Vem: små och medelstora företag i Halland
Kostnad: 10 000 kronor

Arrangör: IUC Halland
Kontakt: www.iuchalland.se/vaar-verksamhet/paagaaende-projekt/indigo/

INDIGO - Industriell digitalisering i praktiken
Pågår under 2019
Vad: Syftet är att öka användningen av digital teknik för att höja kundvärdet, öka
konkurrensförmågan, effektivisera processerna och minska slöseri av tid och
resurser. Företag får individuell coachning och kunskapsseminarium.
Vem: små och medelstora industriföretag i Kalmar
Kostnad: 10 000 kronor

Arrangör: IUC Kalmar
Kontakt: https://www.iuc-kalmar.se/images/projekt/Brevutskick---Indigo---IUCKalmar---181129-v1.pdf

INDIGO - Industriell digitalisering i praktiken
Pågår under 2019
Ett coachningsprogram inom industriell digitalisering. Utgår från företagens nuläge,
behov, utmaningar och målbild. Prioritering av digitaliseringscase tillsammans med
coach/expert för påbörjan/genomförande av valt case. Ca 40-50 timmars hjälp från
coach/expert.
Vem: små och medelstora industriföretag i Jämtlands län

Kostnad: 10.000 kr per deltagande företag
Arrangör: IUC –Z Group
Kontakt: http://iuczgroup.se/verksamhet/

INDIGO - Industriell digitalisering i praktiken
Pågår under 2019
Vad: INDIGO hjälper företagen att digitalisera som kan bidra till att höja
kundvärdet, öka konkurrensförmågan, effektivisera processerna och minska
slöseri av tid och resurser. Kombination av 20 timmars individuell
företagscoachning och kunskapsseminarier.
Vem: små och medelstora företag i Jönköpings Län
Kostnad: 10 000 kronor
Arrangör: IUC Träcentrum
Mer information: www.tracentrum.se/media/1773/indigo2017tracentrum.pdf

INDIGO - industriell digitalisering i praktiken
Pågår under 2019
Vad: INDIGO är ett nationellt utvecklingsprogram framtaget för att stötta små
och medelstora företag att öka användningen av digital teknik för att höja
kundvärdet, öka konkurrensförmågan, effektivisera processerna och minska
slöseri av tid och resurser.
Vem: små och medelstora industri- och teknikföretag i Kronobergs län
Kostnad: 12 000 kronor
Arrangör: CIL (Centrum för informationslogistik), TECC
Mer information: http://www.cil.se/nyheter.php

INDIGO - industriell digitalisering i praktiken
Pågår under 2019
Vad: Ger insikt, kunskap och praktiskt arbete kopplat till digitalisering som utgår
från egna projekt ni vill genomföra. INDIGO består av inspirationsseminarium,
analys- och urvalsfas, workshoppar och coachning.
Vem: små och medelstora industriföretag i Västra Götaland
Arrangör: IUC Sjuhärad
Mer information: https://iuc-sjuharad.se/indigo/

