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Landsbygden har år efter
år lägre utveckling på
innovation och tillväxt.
Det vill vi ändra på!
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Innovationscentrets
främsta målgrupp är
etablerade företag
som vill utveckla
innovationer.

Vi satsar på
landsbygdens
egen växtkraft
I storstäder utvecklas innovation ofta i samarbete – det kan handla
om samarbeten med kunder, leverantörer, partners och konkurrenter. Här finns också högskolor och andra stödfunktioner från
samhällets sida.
För att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden
ska ha samma möjligheter satsar Simrishamns kommun,
Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun på
Innovationscenter för landsbygden.
En satsning för att ge företag på landsbygden egen växtkraft.
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Företag som knoppas av
från innovativa företag
har högre överlevnad och
expansionspotential.

Innovation
ger tillväxt
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Innovation kan vara mycket. Det kan vara kreativa idéer som
utvecklas till nya produkter och tjänster. Det kan också vara
tankar om nya innovativa arbetssätt, om att knyta till sig oväntade
partners eller att hitta nya, intressanta och livgivande samarbeten.
Vi stödjer innovation i alla dess former – innovation som
gör etablerade företag framgångsrika, innovation som gör att
företag knoppas av från sina moderföretag och innovation som
leder till helt nya företag, start ups.
Resultatet är tillväxt på landsbygden genom innovation.
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4 kommuner
i samverkan
Sjöbo
Tomelilla
Simrishamn
Ystad
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Sydöstra Skåne består till stora delar av landsbygd. Här finns
entreprenörer i branscher som lantbruk, småskalig industri,
hantverk, småskalig livsmedelsproduktion och besöksnäring för
att nämna några.
Vi vill att landsbygd och stad ska fungera i en livgivande
symbios. Det är så vi tar tillvara samhällets resurser och kompetenser på bäst möjliga sätt.
Tillsammans blir idéer och innovation till tillväxt och konkurrenskraft – även på landsbygden.
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Näringslivet
som motor
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Näringslivet på landsbygden kan vara den motor och drivande part som behövs för att säkra tillväxten i kommunerna.
Det finns stor potential för ökad innovation men utvecklingskraften behöver ofta hjälp för att komma igång.
Vi ställde frågan till dagens företagare hur de ser på sin framtida tillväxt. Svaren var att deras tillväxt kommer att komma från
lika delar befintlig kärnverksamhet – och framtida innovationer.
Det visar att traditionella utvecklingsfrågor går hand i hand
med innovation.
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Brobyggande
stad & land
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Med upparbetade kontaktytor och förtroende hos lokala företagare arbetar vi både inom kommunerna i Sydöstra Skåne och
tillsammans med regionens innovationsaktörer.
Vårt mål är att bjuda in och bidra till en gemensam utveckling
från två håll – från land till stad såväl som från stad till land. Vi ser
en stor potential i ökat nytänkande och höjd innovationsgrad.

Lokalt innovationsstöd inspirerar innovativa individer
att bo kvar och verka i kommunen
Etablerade landsbygdsinnovatörer och entreprenörer är inte alltid
flyttbara och ibland dör idéer som skulle kunna bli innovationer
redan på idéstadiet. Med våra stödjande innovationsstrukturer
kan entreprenörerna utveckla sina idéer där de bor och verkar.
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Tillväxt och konkurrenskraft

Vår modell
för innovation
Innovationsmodellen består av att:
1. stärka & stödja & slussa
2. stimulera idéskapande
3. samordna & skapa möjligheter

1 – Stärka, stödja och slussa
Idéer och innovation

Vi möter, lyssnar av och skapar oss en bild av våra lokala entreprenörers och företagares behov. Vår första kontakt resulterar
ofta i att vi slussar vidare till andra stödinstanser i eller utanför
Sydöstra Skåne.
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2 – Stimulera idéskapande

Vi fokuserar på allt från att systematiskt och proaktivt stimulera
idéskapande till att fånga upp idéer som bubblar. Vi utvecklar
relationer och förmedlar kunskap. Vi är ett nav och en mötesplats
för olika nätverk inom innovation och inte minst arrangör av
olika slags möten, forum och samtal.
Innovation Camp
Under temadagen Innovation Camp bjuder vi in till en heldag där
vi sammanför företag i samma bransch eller aktörer som är förenade av olika intressefrågor. Vi ger inspiration, vi tillför kunskap,
vi diskuterar gemensamma utvecklingsfrågor och stimulerar
innovationsarbete.
Kunskap och inspirationsföredrag
Vi arrangerar frukost och lunchmöten med aktuella och intressanta teman. Här bjuder vi på trendspaningar, kunskapsöverföring eller inspirerande case från framgångsrika innovativa företag – allt med fokus på att stimulera idéskapande.
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3 – Samordna och skapa möjligheter

Entreprenörernas behov är grunden för vårt utåtriktade arbete där
vi samordnar aktörer och skapar möjligheter. Vårt arbete tar sig
uttryck både i form av här och nu-aktiviteter och strategiskt och
långsiktigt arbete där lobbying och påverkansarbete ingår.
Innovationsgrupper och nätverk
Vi är initiativtagare till grupper som till sin form är självorganiserande. Med stöttning från oss kan företagarna vara resurser och
agera bollplank för varandra.
Dialogmöten
Vi bjuder in parter som inte har naturliga gränsytor. Vi initierar
även samarbeten där innovativa arbetssätt, produkter och tjänster
kan testas i sin naturliga miljö inom kommunala verksamheter
såväl som i andra sammanhang.
Nya arenor
För innovativa idéer som inte har en naturlig arena eller ägare kan
vi agera initiativtagare och uppstartsmotor.
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Inspirera och
väcka entreprenörskap.
Identifiera dagens
och morgondagens
entreprenörer .
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Besök på en
plats som
entreprenören
själv väljer.

Identifiera
rådgivningsbehov.

Introduktion
av stöd från
Innovationscentret eller
andra stödaktörer i
regionen.

Vi behåller
kontakten
och följer upp
entreprenörens
utveckling.
.

Identifiera
nya idéer.
Den framtidsinriktade
loopen fortsätter.

För att stärka, stödja, och
slussa lokala innovatörer.

Innovation Camp

Innovation Camp
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Innovation Camp
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”Jag fick hjälp med att ta fram
en prototyp”

Ett Innovationscenter
behövs då det är
svårt för varje enskild
entreprenör att ha
all kompetens.

Alaa Heinsvig tröttnade på att behöva köpa dyra Soda Streamflaskor, och uppfann en liten adapter för att kunna återanvända
vanliga PET- flaskor istället.
– Det finns alldeles för mycket plast i världen som det är,
säger Alaa. Det är både bättre och billigare att återanvända.
Innovationscenter hjälpte mig hitta rätt personer för att ta fram
en ordentlig prototyp, att bilda företaget och att få det på fötter.
De har betytt väldigt mycket.

Alaa Heinsvig
Kasagul och Soda Easy

28

”Jag byggde upp återförsäljarnät”
Yvonne Belfrage är konditorn som öppnade ett litet marmeladkokeri och fick hjälp med att bygga upp ett återförsäljarnät över
landet. Hon beskriver sig själv som en innovativ konstnärsmänniska som utmanar sina kunders smaklökar.
– När man startar något eget känner man sig lätt både liten och
ensam, säger Yvonne. Innovationscenter hade tålamod med och
svar på de hundratals frågorna man måste ta sig igenom, och
Innovation Camp gjorde att jag nätverkade med andra småföretagare, både då och senare i den innovationsgrupp som bildades.

Yvonne Belfrage
Concoct Fabrique
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”Vi utvärderade företagets
hela affärsgrund”
Joakim Westesson är utvecklingschef på V-Teknik Elektronik
som tillverkar och bygger kundanpassad elektronik från grunden.
Han tillskriver Innovationscenter en stor del i företagets framgång.
– Vi fick hjälp att utvärdera hela vår affärsgrund, säger Joakim.
Och de ordnade mycket inför expansionen.
Joakim beskriver samarbetet som en nätverksskapande
ögonöppnare.
– Det är en styrka att vi företagare
genom Innovationscentret tar hand
om varandra. Att vi förstår att vi är
kollegor snarare än konkurrenter.
Det är ett nytt men viktigt synsätt,
avslutar Joakim.

Joakim Westesson
V-Teknik Elektronik
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Det finns mycket
kreativ kraft här på
landsbygden, problemet
är att man inte alltid
har vägar vidare.
Det är därför Innovationscentret behövs.

Flexibelt &
mobilt center
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Innovationscenter för landsbygden erbjuder ett nytt sätt att arbeta
för att få kontakt med och stödja entreprenörer.
I innovationssystemet i storstäder finns det en förväntan om
att entreprenörer som har en bärkraftig idé ska få stöd genom att
sitta i en Incubator, som finns i anslutning till högskolor och
universitet.
Vi verkar på företagarnas, entreprenörernas och innovatörernas egna villkor. Vi träffar entreprenörerna och företagarna på en plats som de själva väljer.
Vi finns nära våra innovatörer, vi är flexibla, kunniga, personliga och vi tillför energi för att innovatörerna ska känna att de kan
verka även på landsbygden!

32

L! L!
Vi förvaltar landsbygdens
goda samarbetsanda till ett
strukturerat samarbete
runt innovationsfrågor.

Testbäddar
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Vi bjuder vi in till att skapa testmiljöer som vänder sig till
lokala företag med innovativa idéer såväl som externa
innovatörer.
Strukturerade testmiljöer och testbäddar kan finnas inom:
• företag i kommunerna
• grupperingar av företag i kommunerna
• kommunernas olika förvaltningar.
Kontaktytor kan vara högskolor och universitet som SLU
Alnarp, myndigheter som Jordbruksverket, intresseorganisationer som LRF, andra kommuner och regioner eller företag på
andra orter.
Innovationscenter förmedlar också kontakter från inkubatorer
i Skåne där entreprenörer behöver testbäddar i lantlig eller småskalig miljö.

34

Samverkan
ger resultat
Innovationscentret är ett nav och en mötesplats där vi har
aktuell information om vad som kan vara rätt väg för den
lokala entreprenören. Vi har kontakterna och arbetar
proaktivt med att hitta rätt stöd.
Kommunernas näringslivsutvecklare
Naturlig gränsyta för generell näringslivsutveckling och företagarfrågor, stödjande system och långsiktigt påverkansarbete.
Nyföretagarcentrum
Den lokala samarbetspartnern för innovationer för helt nya affärsidéer som leder till nystartade företag.
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Innovationssystemet i Skåne
I innovationssystemet i Skåne finns många etablerade aktörer
som arbetar för innovation och tillväxt. Dessa aktörer kan erbjuda
fortsatt stöd, kunskap, fördjupning, resurser och nätverk för landsbygdsföretagare i sydöstra Skåne.
Regionala och nationella aktörer
Region Skåne, Näringsdepartementet, Jordbruksverket och
Tillväxtverket är exempel på viktiga regionala och nationella kontaktytor för att långsiktigt lyfta landsbygdsfrågor.

Vi har grupper där
man kan samarbeta
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Man har ett problem och så
hittar man ett sätt att fixa det.
Då har man en innovation.
gymnasieelev

Framtidens
entreprenörer
Elever – morgondagens företagare

Vi vill så ett frö för entreprenörskap och innovationsförmåga
genom att stimulera de unga redan i skolan. Vi stöttar skolor med
praktisk undervisningskoppling, kreativa workshops och relevanta kontakter.

Studenter på högskolor och universitet

Studenter på högskolor och universitet kan utgöra viktiga kompletterande resurser. Uppsatser och examensjobb kan ge inspel
på utveckling hos både företagare och kommunala instanser.
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Hässleholm
Helsingborg

Vi vill att landsbygd och stad ska
fungera i en livgivande symbios.
Det är så vi bäst tar tillvara alla
resurser och kompetenser som
finns i vårt samhälle.

Kristianstad

Lund
Malmö

Sjöbo
Tomelilla

Ystad

Simrishamn

Entreprenörer och innovatörer på
landsbygden har andra förutsättningar
än i storstaden. Därför erbjuder vi lokalt
innovationsstöd som ska inspirera
innovativa individer att både flytta till
våra kommuner och att stanna kvar.

Fikon Design AB

Finansiärer

www.innovationscenter.se

