GCE Blue Maritime inviterer til utviklingsprosjekt for SMB-bedrifter

Nye muligheter
i maritim klynge

Mobilisering for videre utvikling
Nye forretningsmuligheter

Framtidig vekst

I perioder med svikt i etterspørsel og økt konkurranse forsterkes
behovet for nytenking og innovasjon. For mange bedrifter kan det være
krevende a ga inn i utviklingsprosesser samtidig som en skal ivareta
daglig drift.
For a styrke bedriftene i møte med dagens markedsmessige utfordringer har GCE Blue Maritime Cluster, i samarbeid med MRB som faglig
leverandør, etablert et innovasjonsprosjekt der malet er a styrke den
enkelte bedrifts kompetanse, sikre konkurransekraften og øke lønnsomheten.
Prosjektet skal

Ny innovasjonsarena

Økt lønnsomhet



Synliggjøre den enkelte bedrifts potensial for videre utvikling



Kartlegge nye forretningsmuligheter i eller utenfor havrommet



Avdekke og legge til rette for nye innovasjonsprosjekter og samarbeidsmuligheter mellom bedrifter

Hensikten er a fremme utvikling av nye forretningsmodeller og identifisere potensial for synergier og effektivisering. Malet er a initiere
utviklingsprosjekter som skal sikre at en beholder maritimt inngrep og
kompetanse nar markedet snur.

Prosjektets innhold og finansiering
Møre og Romsdal Fylkeskommune har prioritert prosjektet høyt blant viktige utviklingsprosjekter,
og star for finansiering av 50 prosent av prosjektkostnadene. Prosjektet er tilrettelagt av GCE Blue
Maritime Cluster i samarbeid med MRB, to miljø med tung fagkompetanse, lang erfaring og stort
nettverk i regionen.
Prosjektet er delt inn i 3 faser. Gjennom disse vil den enkelte bedrift fa god innsikt i egen situasjon og
støtte til a konkretisere utviklingsmuligheter. Videre vil prosessen lede til tilbud om deltakelse i
forretningsmessige utviklingsprosjekter bade pa individuelt niva og sammen med andre bedrifter.
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Kartlegging i deltakerbedrifter
I første fase kartlegges den enkelte bedrift med hovedfokus pa egne ressurser, muligheter
og utfordringer. I denne fasen vil en ogsa kartlegge nye forretningsmuligheter i og utenfor
havrommet.

Identifisering av muligheter
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I andre fase sammenstilles og analyseres funn pa bedrifts– og bransjeniva. Malsetningen er a
identifisere bade individuelle utviklingsprosjekter og flerbedriftsprosjekter der grupper av
bedrifter gjennom komplementære produkter og tjenester kan utvikle slagkraftige
samarbeidsformer.

Initiering av utviklingsprosjekter
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I tredje fase vil identifiserte muligheter bli presentert for deltakerbedriftene, som deretter
velger hvilke forretningsmuligheter de ønsker a involvere seg i. Malet er a initiere aktuelle
utviklingsprosjekter for enkeltbedrifter og grupper av bedrifter som er motivert og mobilisert for deltakelse.

OPPSTART Umiddelbart
VARIGHET Ca. 6 maneder
EGENANDEL

Prosjektet støttes av Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Egenandel for deltakelse er 20 000,- per bedrift, eks. mva og egeninnsats.

GCE Blue Maritime styres av innovasjonsselskapet ÅKP AS. Klynge
-prosjektet skal styrke klyngens konkurransekraft og verdiskapning
gjennom a forsterke de mekanismene som fører til kompetanseheving,
innovasjon og vertskapsattraktivitet. Blue Maritime skal utfordre
klyngen til a øke innovasjonstakten gjennom nye nasjonale og globale
kunnskapskoblinger.
MRB er totalleverandør av bedriftsutvikling, med spesialisering
pa virksomheter i vekst. MRB skal realisere kundens vekstpotensial
gjennom sterk involvering, velprøvd vekstmetodikk og mobilisering av
bedriftens egne ressurser.

Kontakt

Frank Støyva Emblem, Kommunikasjonssjef ÅKP AS
Tlf: 988 55 952 | E-post: frank.stoyva.emblem@aakp.no
Bjørn Gjerde, Daglig leder/Partner MRB AS
Tlf: 915 57 344 | E-post: bg@mrb.no

