Acreo

Affärsbaserad teknikutveckling för små
och medelstora företag
SME, små och medelstora företag, har stor
betydelse för näringslivets och samhällets
utveckling. Att utveckla ny kunskap, nya
produkter och nya arbetssätt är avgörande
för att stärka ett företags konkurrenskraft.
Vår uppgift är att med affärsbaserad
teknikutveckling stödja företag som vill
växa och utvecklas på en internationell
marknad genom införande av ICT-baserad
produkt-, process- och tjänsteutveckling.

förslag på åtgärder som stödjer företagets utveckling. SME
Development är din ingång till såväl Acreos unika tekniska
kompetens som till hela RISE ICT-koncernen.

Till dig som har ett litet eller medelstort företag erbjuder vi
kostnadsfritt:

Jag har en produkt som jag vill exportera. Hur kan ni hjälpa
mig?
I en enkel marknadsanalys hjälper dig att formulera ditt erbjudande
och publicerar det i en internationell teknik- och affärsdatabas.
Databasen når ut till 53 länder och används av 6 000 rådgivare
inom Enterprise Europe Network. Vi bevakar databasen och
förmedlar kontakter som visat intresse.

Tillgång till nationella och internationella nätverk av
experter
Vi gör en analys av era tekniska förutsättningar och behov. Inom
Swedish ICT finns en bred och djup teknikkompetens, avancerade
laboratorieresurser och tillgång till ett omfattande nätverk. Vi ser till
att du får kontakt med rätt expert för dina behov och utveckling av
dina idéer.
Hitta finansiering
I Sverige och i Europa finns ett flertal möjligheter till bidrag och stöd
för företag som vill växa genom forskning och utveckling. Vi har lång
erfarenhet av att arbeta med dessa program och kan hjälpa dig att
välja det som passar bäst.
Internationalisering
Att utveckla ett företags affärer innebär ofta en internationell
expansion. Vi hjälper dig att hitta internationella affärskontakter och
samarbetspartners för forskning och utveckling. Vi ger även råd och
information om EUs inre marknad och immaterialrättsliga frågor.
Utifrån dina och ditt företags individuella behov och resurser ger vi
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Jag har en idé för teknikutveckling men saknar
kompetensen själv. Vad ska jag göra?
Vi formulerar ditt problem och dina behov och guidar dig i att hitta
finansiering till den förstudie som verifierar din idé. Därefter
sammanför vi dig med teknisk expertis inom området.
Jag har en idé för produktutveckling. Hur ska jag ha råd att
förverkliga den?
Det finns många finansieringskällor för produktutveckling idag.
Efter verifiering hjälper vi dig att hitta finansiering. Vi ingår i ett
nätverk av innovationsstödjande organisationer.

Jag saknar en komponent till min produkt. Kan ni hjälpa
mig att hitta en leverantör?
Vi är med i flera nätverk. Genom dessa kan vi lägga ut din förfrågan
och hitta förslag på leverantörer eller tillverkare. Våra nätverk
sträcker sig över hela världen. Genom Enterprise Europe Network
har vi bl.a. 27 partners i Kina.
Inom EU lär det finnas mycket stöd och bidrag. Hur kan jag
få tillgång till dessa?
Helt riktigt. EU satsar i storleksordningen 10 miljarder euro per år i
stöd till forskning och innovation. 15 % är avsatta för SME. Vi
hjälper dig att analysera ert behov och era möjligheter. Utifrån
detta identifierar vi lämpligt EU-program och möjliga ingångar.
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Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
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Behovsanalys
Vi går igenom ditt företags behov och möjligheter till utveckling
utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Detta resulterar i ett förslag till
aktiviteter för ett fortsatt arbete.
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