Prosjektet Industrinavet i Trøndelag – underlag for presse

Historie, eierskap og struktur
Industrinavet er et klyngeprosjekt som er eid av aktørene i partnerskapet Verdal Næringsforum (med
over 200 medlemsbedrifter), Proneo, SINTEF, Trøndelag fylke, Sparebank 1 SMN og Verdal
kommune. Prosjektleder er Tore Svartås fra innovasjonsselskapet Proneo. Styringsgruppen for
prosjektet består av representanter for partnerskapet.
Prosjektet har sitt utgangspunkt i forløperen Kompetansekraft 2.0, og hadde ved oppstart en løpende
prosjektportefølje bestående av industrielle FoU-prosjekt med totalbudsjett på ca 120 millioner.
Utgangspunktet for porteføljen var tilskudd fra offentlige aktører på 1,8 millioner, og 18 millioner i
egne midler fra industribedriftene i klyngen. Sammen med prosjektfinansiering fra Norges
Forskningsråd, Innovasjon Norge og andre har åpent og inviterende samarbeid og høy grad av
tilstedeværelse fra SINTEF skapt en aktiv og dynamisk industriklynge.
Deltagere i klyngen Industrinavet
Klyngen har sitt utgangspunkt i Verdal Industripark – Norges 3. største industripark. Klyngen har i dag
over 60 tilknyttede bedrifter fra store deler av Trøndelag. I tillegg har SINTEF en meget viktig rolle
som FoU-aktør og ressurs i klyngen. Verdal videregående skole, Nord Universitet og Innovasjon
Norge har også viktige roller på forskjellig områder i klyngens arbeid.
Visjon
Vår visjon er: 30 milliarder i 2030! Bakgrunnen for visjonen ligger i at industribedriftene som er
tilknyttet Industrinavet i dag har en beregnet omsetning på ca 12 milliarder kroner, mens vår visjon
er å øke denne omsetningen til 30 milliarder i 2030.
Prosjektmål, fokusområder og delmål

HOVEDMÅL 2018 – 2020
Bygge INDUSTRINAVET som motor for ny vekst i industrien i Trøndelag
FOKUSOMRÅDE 1
Tilføre kompetanse

FOKUSOMRÅDE 2
Verdiskaping gjennom innovasjon

DELMÅL 1

DELMÅL 2

FREMTIDSRETTET KUNNSKAPSBYGGING

INNOVATIV INDUSTRI

Gjøre tilgjengelig relevant
spisskompetanse i klyngen og
gjennom klynge til klynge
samarbeid, rekruttere studenter, og
utvikle Framtidens Fagarbeider i
verdensklasse

Vesentlig forsterking av
innovasjonsaktivitet hos og mellom
klyngens medlemmer og eksterne
relevante miljøer gjennom å
integrere SINTEF og andre ledende
FoU-/kompetanse - miljø i
prosjekter i klyngen

FOKUSOMRÅDE 3
Etablering i nye markeder
nye marked

DELMÅL 3

LEVERANDØRSAMARBEID

Etablere leverandørgrupperinger
som sammen kan posisjonere seg
med ny tyngde mot nye
vekstmarkeder nasjonalt og
internasjonalt

forsterking av innovasjonsaktivitet
hos og mellom klyngens
Hovedaktiviteter nå og framover
medlemmer og eksterne relevante
Prosjektledelsen og styringsgruppen jobber
nå aktivt med å etablere langsiktig finansiering
miljøer

for drift
av Industrinavet i Trøndelag. Det er derfor gledelig å registrere at Sparebank 1 SMN igjen markerer
seg som en viktig samfunnsaktør i regionen ved å tildele klyngen betydelig finansiering.
Videre har vi fokus på å bidra til å etablere nye industrielle utviklingsprosjekt i hele Trøndelag. Vi
mener den beste måten å gjøre dette på er å snakke direkte med bedriftene, og regionens industri
kan derfor forvente å få besøk fra oss framover!

