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Musikhjälpen!
Vår julhälsning kommer med
vår Musikhjälpsbössa! "Barn i
krig har rätt att gå i skolan",
gå gärna in och stötta
Här kommer Nyhetsbrev 2016 #2
Arne har ordet!
Så här i 2016 års sista skälvande stund kan vi konstatera att IUC haft ett spännande år med många
förändringar och utmaningar.
Styrelsens bedömning är att vi står väl rustade att med gemensamma krafter arbeta för en fortsatt
intensifierad och positiv utveckling.
Vi är alla medvetna om vår betydelse för utvecklingen av regionens företag och det är vår ledstjärna.
Ett varmt tack till alla medarbetare och samarbetspartner för många berömvärda insatser.
Arne Henricsson
Styrelsens Ordförande

Medfinansierade projekt
IUC Kalmar län driver just nu fyra medfinansierade EUprojekt. Några exempel på aktiviteter som pågått
under 2016 och som fortsätter 2017 är:
Coachning inom strategiarbete, Affärsutveckling och Verksamhetsutveckling. Läs mer
Nätverksträffar. Nätverk är ett bra sätt att sprida kunskap, och för kollegor i branschen att lära
känna varandra
Samarbete med Linnéuniversitetet i syfte att koppla ihop företag och akademien, genom
tekniknoderna Sydost och Nordost och SP småföretag (RISE)
Har du en innovativ idé hör av dig för en pitch i Kalmar läns innovationsråd. Här ingår alla
företagsstödjande aktörer i Kalmar län. EN pitch och du träffar alla aktörer!
Vidareutveckling av industrilabb.se Kika gärna in och lägg in just ditt företag, eller om du
behöver hjälp kanske den finns här? www.industrilabb.se
I början av 2017 kommer aktiviteter kopplat till Smart Industri – Sveriges
nyindustrialiseringsstrategi (Industri 4.0, Hållbar Produktion, Kunskapslyft Industri och Testbädd
Sverige)
I samarbete med Energgikontor Sydost ingår IUC Kalmar län i ett internationellt Cleantech
projekt tillsammans med Tyskland, Polen och Lettland.
Kontakta gärna någon av oss på IUC Kalmar län för att se hur just ditt företag kan delta i aktiviteterna i
syfte att nå tillväxt.

Instagram, iuckalmar

Yrkeshögskola – 2016!
Vi började 2016 med att starta en helt ny
utbildning, Arbetsledare anläggning, med
förväntansfulla studerande och motiverade
konsulter. Under detta år har vi även genomgått
en ansökningsomgång. I augusti skickade vi
ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan
om att få bedriva fyra yrkeshögskoleutbildningar;
Byggnadsingenjörproduktionsledare,
Arbetsledare anläggning, Marknadsinriktad
företagssäljare och Process och
verksamhetsutvecklare. Vi är mycket
förväntansfulla på beskedet som kommer i
början av februari 2017.
Nu i december är det inte bara julfirande och lucia som gäller, här på yrkeshögskolan har vi två klasser
som tar Examen! Marknadsinriktad säljare B2B och Processutvecklare Lean. Det är alltid lika högtidligt
och härligt att få skicka iväg dessa studerande ut i arbetslivet men nya kunskaper.

Innovationscheck från Vinnova via
IUC Kalmar län, 100 000 kr
Innovationschecken är ett direkt stöd med 100
000 kr och riktar sig till små och medelstora
företag för att köpa in externa tjänster kopplat till
ett innovativt utvecklingsprojekt (Icheck) eller för
arbete med immateriella strategier (IP
check). Läs mer

Aktiviteter 2017!
Workshop ABCD processen. 23 jan eller 24 jan eller 25 jan. Läs mer
Framgångsrik Projektledning. 89 mars, 2223 mars och 1113 april. Läs mer
Workshop Additiv tillverkning  Intresseanmälan. Preliminärt v.9. Läs mer
Smart Industri
Hur möter företagen i Kalmarregionen digitaliseringens utmaningar? Föreläsning och workshop i
Oskarshamn. Johan Harvard/Näringsdepartementet, Göran Persson/Siemens, Press Kogyo, Johan

Oskarshamn. Johan Harvard/Näringsdepartementet, Göran Persson/Siemens, Press Kogyo, Johan
Carlstedt/IVA mfl. är talare. 19 januari. Håll utkik efter inbjudan på vår hemsida.

Medlemskap!
Välkommen att bli medlem hos IUC Kalmar län.
En mötesplats för utveckling, tillväxt, samverkan
och nätverkande. Läs mer

Det har varit ett händelserikt år med många förändringar. Vi har fått många nya medarbetare, däribland
jag själv och så har vi startat upp två nya projekt. Vi har genomfört en ny ansökningsprocess och ansökt
om fyra utbildningar. På IUC Sveriges rikskonferens i oktober inledningstalade näringsminister Mikael
Damberg och lyfte några av de 45 punkter som formulerats i handlingsplanen för Smart Industri. Det är
ju i industrin det händer! Investeringar och innovationer har fötts ur samhällsbehov, som nu driver på
förändringstakten inom klimatforskning, digitalisering, automatisering, hållbar produktion,
kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Våra fyra verksamhetsområden har vi sagt att de ska kopplas ihop och stötta varandra beroende på vad
som efterfrågas. Styrkan är att vi är en tajt organisation med snabb kommunikation, för att ge våra
mottagare snabb respons. Vår ambition har varit att lyssna på er företag och organisationer, för att få koll
på vad det är ni efterfråga och att vi nu på nyåret ska försöka omsätta det i handling.
Jag önskar er alla en fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År!!
Kristina Sjögren
VD
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