Förverkliga din
företagsidé
Chalmers Industriteknik har över 30 års erfarenhet
av affärsmässig forskning och utveckling.
Vi ger små, innovativa företag stöd på vägen från
lovande till etablerade. Vi skräddarsyr alla projekt
efter behov – oavsett utmaning. Vi löser speciﬁka
problem inom exempelvis materialval, logistik och
produktion för att skapa bättre ﬂöden och starkare
konkurrenskraft.
Genom vår breda kompetensbas och nära
relationer med vårt starka forskarnätverk hittar vi
rätt expertis till ditt speciﬁka projekt.

Chalmers Industriteknik
•

är länken mellan näringsliv och akademi.

•

ger dig tillgång till ett brett och
tvärvetenskapligt utbud av vetenskaplig och
teknisk kompetens.

•

arbetar med dig på dina villkor i kommersiella
projekt och ger stöd i industriella
utvecklingsprocesser.

Tillsammans kan vi forma en hållbar framtid!
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Utvecklings- och ﬁnansieringsstöd
till små och medelstora företag

Kontakt:
Kent Rundgren, PhD
Innovation Manager Ecosystem SME
+46-730 79 42 83
kent.rundgren@chalmersindustriteknik.se

Vårt erbjudande till
innovativa små och
medelstora företag (SME)
Vi arbetar ofta och gärna med små och medelstora
företag. Vi kan ge stöd i utvecklingen av din
produkt eller tjänst och affär på olika sätt, utifrån
dina behov och förutsättningar. Vi har engagerade
medarbetare som gör det möjligt. Förutom att
bidra med speciﬁk teknisk spetskompetens har
vi lång erfarenhet av att driva forsknings- och
utvecklingsprojekt på kommersiella villkor. Ett
lyckat projekt kräver också en bra start.
Vi kan hjälpa dig att:
•

identiﬁera ﬁnansieringsmöjligheter

•

sätta ihop projektteam

•

ta fram en projektdeﬁnition

•

skriva ansökningar för att söka ﬁnansiering
genom FoU-kort (Västra Götalandsregionen),
Vinnova och EU:s olika forsknings- och
innovationsprogram.

Chalmers Industriteknik ingår i nätverket Industriell
Dynamik, som är en resurs för teknik- och
affärsutveckling riktad till små och medelstora
industriföretag i Västra Götaland. I vårt uppdrag
ingår att proaktivt stötta hållbar utveckling för
SME-företag i Västra Götalandsregionen, Halland
och Värmland.

För ﬂer kontakter och mer information, besök oss
gärna på:
chalmersindustriteknik.se

Vi gör morgondagen
redo för framtiden.
Chalmers Industriteknik erbjuder
akademisk spetskompetens i
konsultformat inom områdena:
Energi
Material
Digitalisering
Design
Cirkulär ekonomi

