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Vi behöver mötesplatser
Hej industrivänner! Ett nytt år har rullat
igång och IUC Syd fortsätter att utveckla
insatser för en effektiv och hållbar tillväxt i
skånsk industri.
I tider när vi inte kan träffas fysiskt har
betydelsen av nätverk och kontakter blivit än
mer tydlig.
Vi har utvecklat vårt medlemserbjudande för
att skapa fler mötesplatser där vi tar upp
industrirelevanta frågor.
Vi kopplar ihop små och stora företag, forskare och andra som kan dela med sig av kunskaper
som är till nytta för våra medlemmar. Närmast i kalendern ligger vår Industrifika kring
Market Intelligence den 4 mars – missa inte den. Du hittar information här nedan.
Vilka behov har ni framöver? Vilka frågor är viktiga för er? Klicka upp vårt informationsblad,
läs om nya mötesplatser och se alla aktuella projekt.
Välkommen att höra av dig med synpunkter och idéer kring hur vi på bästa sätt kan arbeta
tillsammans för att utveckla ditt företag.
Camilla Dahlin
VD IUC Syd
Kontakt IUC Syd

Grattis Enjay!
Vi säger ett stort grattis till vårt
medlemsföretag Enjay som vann Malmö stads
näringslivspris 2020 inom Miljö och hållbar
utveckling. Från motiveringen: "Där andra
ser luft ser det här Malmöföretaget
återvunnen värme, minskade
koldioxidutsläpp och globala möjligheter."
Enjays första innovation Lepido har potential
att minska de årliga globala utsläppen av
fossil koldioxid med en procent.
På bild: Nils Lekeberg och Jepser Wirén,
grundare av Enjay.
Läs hela nyheten här

Market Intelligence - hur får
man det att fungera?
IUC Syd introducerar nu Industrifika - ett nytt
koncept för våra medlemsföretag
En Industrifika är ett digitalt webbinarium
med intressanta diskussioner och
föreläsningar med fokus på relevanta trender
inom industrin. Vi träffas en gång i månaden
under februari till maj, och september till
december.
Tema för Industrifika 4 mars: Market
Intelligence - hur får man det att fungera?
Inte medlem? Kom med! Läs mer här.
Mer information och anmälan till Industrifika här

Teknikworkshop 23 mars:
Produktionsinnovation
Vad betyder innovationsförmåga i ett

producerande företag? Vad är
Produktionsinnovation? Hur hänger det ihop
med konkurrenskraft, hållbarhet och
kompetensutveckling?
Möt forskare och andra företag i en
Teknikworkshop, den 23 mars. Få nya
perspektiv på produktionsutveckling och
innovation. Diskutera konkreta industriella
exempel.
Program och anmälan här

Missa inte vårens utbildningar
i Automation och Robotik
Skaffa dig kunskap inför investeringar i ökad
automation och robotisering. Det nationella
projektet Automation och Robotik erbjuder
digitala utbildningar i Beställarkompetens och
i Omställningskunskaper för medarbetare i
produktionen.
Utbildningarna finansieras av Europeiska
Socialfonden, och är kostnadsfria. Du kan
välja på en rad kurstillfälen under våren.
Närmast i tiden erbjuds
Beställarutbildning 9 mars och
Utbildning i omställning för
medarbetare i produktion 16-17 mars.
Läs mer om utbildningarna och se vårens kurstillfällen.

Nytt stöd för att realisera idéer
inom digitalisering
I DigIT Hubs nya 'Missions-program' som
medfinansieras av Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden, får ansökande företag
möjlighet att jobba med DigIT Hubs team,
digitaliseringsexperter och ett stort
partnernätverk under sex månaders tid för att
utveckla och förverkliga digitaliseringsidéer.
Som deltagande företag får ni stöd till ett
värde av 200 000 SEK. Ansökan till Missionsprogrammet är öppen 22 februari till 22 mars.
Läs mer här

Fokus på affärsutveckling och
ledarskap när Stainless
Constructions ser framåt
I projektet Spira får Stainless Constructions i
Landskrona stöd i sitt utvecklingsarbete. Det
handlar bland annat om att förbereda
digitalisering genom en ordentlig
kartläggning av arbetsflödet. Fokus ligger
också på ledarsskap och på att jobba med en
kulturförändring för att attrahera nya
medarbetare.
Läs intervju med VD Pia Nilsson

Smart väg till nya kunskaper
och kontakter - gå med i våra
nätverk
Att skaffa sig kunskap genom att träffa andra
företag och få ta del av andras insikter och
lärdomar är en mycket effektiv väg till egen
utveckling. Under 2021 är du välkommen till
följande nätverk: HR • Ekonomi • Inköp •
Kvalitet och miljö • LEAN • Produktion •
Teamledare • Underhåll • Monitor • Ledning
och organisation.
Som Plusmedlem hos IUC Syd kan ditt företag
delta i samtliga nätverk.
Läs mer om årets nätverk här
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