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Julhälsning från IUC Kalmar län
Alla har vi många aktiviteter som ska utföras och slutföras innan årets slut, men stanna upp några minuter
och tänk efter, vad var det som gav 2017 en speciell känsla? Var och en av oss har något som dyker upp i
minnet.
Vi på IUC Kalmar län tänker på ett par saker som ger oss en härlig känsla och en styrka inför kommande
år. Först och främst är det alla ni härliga företag och organisationer som har varit med och format en
fantastisk utveckling av industriföretag i Kalmar län. Tillsammans har vi kunnat stödja och förbättra många
företag som har möjlighet att gå vidare med sina utvecklingar i nästa steg på nya året.
Genom vårt ena ERUF projekt har vi genomfört coachningsuppdrag hos 67 industriföretag i Kalmar län
och spridningen ser ni i diagrammet nedan. Helt fantastiskt!
Om någon mer är intresserad av att nyttja våra coachningsuppdrag så finns möjligheten även under
januari och februari 2018.

Genom vårt andra ERUF projekt har vi tillsammans med ITKL projektet som ALMI driver, arbetat fram
Kalmar läns innovationsråd. Det är 11 olika organisationer/företag som är delaktiga i innovationsrådet och
under drygt ett år har vi haft 17 företag/innovatörer som har pitchat sina innovationer hos rådet. Vi har fått
till oss att vår modell är UNIK, så det är från flera håll som vi har fått till oss att man önskar att vi har
möjlighet och fortsätta utveckla vår modell - Innovationsrådet.
Högkonjunkturen har präglat 2017 med stora utmaningar för den tillverkande industrin där man har haft
svårt att komma loss för nätverkande och kompetensutvecklande verksamhet. Vi önskar att konjunkturen
håller i sig men att företagen har möjlighet att ta del av utbudet inom vårt nya ESF-projekt SIK, (Smart
Industri Kalmar län). De industri SMF som väljer att gå med i projektet, har under 21 månader tillgång till
kompetensutveckling av sina medarbetare. Genom en väldigt låg medfinansieringskostnad har företagen
alltså ingen mer kostnad och den registreringen håller vi på med fram till 31 januari 2018. Om ni inte har
gått med i SIK ännu, kontakta oss för mer information!
Vi håller på med flera andra omvärldsbevakningar där bl.a. anpassade företagsutvecklingar,
Yrkeshögskoleutbildningar som ska igång hösten 2018 och inte att förglömma Industrinatten.se! Själva
Industrinatten.se kommer vi att genomföra i september 2018.
Markera redan nu i kalendern Industridagen, som arrangeras i Linköping den 5 februari 2018. Tema:
Människan i digitaliseringen. IUC kommer att medverka med ett seminarium kring en brännande fråga:
- Kompetensomställning för digitalisering och automation Vi ser fram emot nya, givande samarbeten under 2018 och önskar er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
Kristina Sjögren, VD
IUC Kalmar län
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