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Står du inför en utmaning och behöver experthjälp?
Industriell Dynamik – ID – är ett projekt och ett nätverk i Västra Götaland med över 3300
företag och 15 supportaktörer. Inom ID har vi stöttat näringslivet sen 2002, och varje år
hjälper vi över 500 små och medelstora företag med teknik- och affärsutveckling.

>VARFÖR ID?

Inom ID skapar vi äkta företagsnytta genom att besöka företag och fånga upp
deras utmaningar, för att sedan matcha behoven med skräddarsydd expertis. Det
kan vara experthjälp inom produkt, produktion, marknad, internationalisering
och digitalisering, men även affärscoachning, företagsutveckling eller
finansieringsrådgivning. I många fall kommer experterna fram till att ett
utvecklings¬projekt är vägen framåt, och då söker vi rätt offentlig finansiering
på regional, nationell eller EU-nivå. Sen är ännu ett utvecklingsprojekt igång hos
ett västsvenskt företag!

>SYFTET MED ID

Syftet med Industriell Dynamik är att ge maximal nytta för regionens företag, på
företagens egna villkor. Först och främst når forskningsinstitutens kompetens
ut till regionens mindre företag genom ID. Där gör de den ofta stor nytta i
kombination med företagarnas entreprenörskap, mod, driv och passion. IDs andra
del är de offentliga pengarna som finns men som inte alltid når företag med
möjligheter och potential att omvandla checkarna till tillväxt och lönsamhet i
Rullgaller
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form av nya produkter, affärer, marknader, produktionsmetoder,
processer etc.
Dubbel industrinytta.

Samarbetet med Acreo fungerade
under hela projektet utmärkt och
Acreo levererade en lösning på
vårt mätbehov. Mixmo kan nu erbjuda
ett hygieniskt, effektivt och komplett
koncept för godisförsäljning.
FREDRIK JUNKEL, VD, MIXMO AB
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Hur utvecklar jag
mina affärer på
en internationell
marknad?
ETT AV MARKNADENS STARKASTE RUL

- god genomsikt och hög säkerhet mot inbrott och s

NÅGRA AV VÅRA SPECIALOMRÅDEN:

Rullgaller med utstansade lamellprofiler av naturanodiserad aluminium med my
nomsikt. Lämplig för butiker, entréer och skyltfönster för att förhindra inbrott o
Motor med nödmanöver som standard. Styrning och låsning sker via nyckelbry
kan kompletteras med lås för oval ASSA cylinder 701 inkl låsövervakning, kläm
tid– och fjärrstyrning, samt kåpa för inbyggnad av rulle.
Gallermatta, kåpa och styrskena kan pulverlackeras enligt RAL-skalan.

ORGANISATIONS- OCH LEDARUTVECKLING ENERGIEFFEKTIVISERING EKODESIGN Å
E-HÄLSA DIGITALISERING AUTOMATION LIVSMEDEL FÖRPACKNINGAR YTKEMI KO
PLAST TEXTIL TRÄ KOMPOSIT- OCH FIBERMATERIAL FOGNING FORMNING GJUTNIN
SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBARA TRANSPORTER
OCH DRIVMEDEL TRAFIKSÄKERHE
Jari Safe är ett Sveriges ledande och rikstäckande företag när det gäller produkter inom säkerhetsl
mot inbrott och skadegörelse. Samtliga rullgaller och rulljalusier är CE-märkta och vissa av våra

Var hittar jag idéer
och resurser till mitt
företags utveckling?
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Noder och experter
Västra Götalandsregionen, VGR, är uppdelad i fyra delregioner:
Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. I varje delregion finns
en nod, en aktör som aktivt söker upp och besöker ett hundratal företag per år.
Dessa fyra noder kompletteras av ett tiotal expertorganisationer som jobbar över
hela regionen.
Skräddarsydda team
Utifrån företagens utmaningar och behov handplockas sedan experternas
spetskompetens. För detta har vi en enkel process med vidareförmedling i en
LinkedIn-grupp där noder lägger in behov och utmaningar, och experterna svarar.
Finessen är att ID-projektet bekostar expertens första 8 timmar hos företagen,
en rejäl tröskelsänkare.

Vilka finansieringsmöjligheter finns för
mitt företag??

Ibland kan ett företag behöva träffa flera olika experter innan de drar igång sitt
utvecklingsarbete, och ofta bygger vi team av experter från olika organisationer,
allt för att företagen ska få en skräddarsydd mix av kompetens.

Pengar och projekt
Parallellt med teambygget går vi igenom vilka finansieringsmöjligheter som finns
att tillgå för varje unik situation, det finns pengar att söka på regional, nationell
och EU-nivå, vi har koll på alla möjligheter inom ID! Sen är vi igång och ännu ett
LLGALLERföretag har fått ovärderlig hjälp inom Industriell Dynamik.
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ÅTERVINNING SENSORER MIKROVÅGSTEKNIK ELEKTRONIKBYGGSÄTT OPTRONIK
ORROSION OCH YTTEKNIK JORDBRUKSTEKNIK BIOMATERIAL METALIER KERAMER
NG 3D-ADDITATIV TILLVERKNING ARBETSMILJÖ IT- OCH ELSÄKERHET BRANDSKYDD
ET
lösningar för att sig
rullgaller och

Tack vare kunnig och kompetent
support fick vi både tid och råd att
investera i ökad export, något som har
gått väldigt bra och i år kunde vi även
tacksamt ta emot priset som Årets
Livsmedelsexportföretag.
JEANINE HOLMGREN, VD FRIA BRÖD AB
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INDUSTRIELL
DYNAMIK

Göteborg: Katarina Nordström, 070-935 38 60, katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com
Fyrbodal: Ann-Charlotte Karlsson, 073-082 71 00, ann-charlotte.karlsson@iucvast.se
Sjuhärad: Jan Andersson, 070-275 23 75, jan.andersson@iuc-sjuharad.se
Skaraborg: Johan Svensson, 0500-50 25 22, johan.svensson@idcab.se
Projektledning: Max Maupoix, Swerea IVF, 070-780 61 93 max.maupoix@swerea.se

www.industrielldynamik.se

