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Ansökan om medfinansiering till projekt Design - Strategi för smart och
hållbar tillväxt
Ärendebeskrivning
Design är ett avgörande verktyg för företag och organisationer när det gäller att
arbeta utifrån användare och konsumenters behov/önskemål. Att arbeta med
design och dess metodiker leder till stärkt konkurrenskraft och ökad
innovationsförmåga hos den enskilda aktören något som krävs för överlevnad och
framgång i en global kontext.
I Västernorrland och Jämtland Härjedalen behöver emellertid kunskapsnivån inom
design stärkas för att ge förmågan att nyttja detta verktyg effektivt. För i en värld
i konstant förändring behöver företag och organisationer i allt större utsträckning
och i vidare bemärkning än tidigare besitta, inhämta och transformera erforderlig
kunskap och kompetens för att utveckla sin verksamhet utifrån de nya krav,
behov och önskemål som användare ställer och vår miljö/planet kräver. Vare sig
det rör sig om nya produkter, tjänster, miljöer eller processer som efterfrågas eller
som kan skönjas i ett beteende, eller som vår miljö kräver, behöver företag och
organisationer på ett snabbt och effektivt sätt kunna ställa om och anpassa sig
efter en omvärld i ständig utveckling.
Projektets mål är att öka designmognaden i regionerna Jämtland Härjedalen och
Västernorrland inom näringslivet och därmed bidra till ökad innovationsförmåga,
användarfokusering, ökat hållbarhetstänkande samt ökad lönsamhet och
konkurrenskraft hos näringslivet.
Projektet är finansierat inom Designcentrums verksamhetsbudget.
Det planerade projektet är i stort sett detsamma som det togs beslut om 2016-

Tjänsteskrivelse

04-05 (RUN/156/2016). Det som skiljer är att projektet är något minskat i
ekonomisk omfattning samt mer fokuserat på nya företag och innovationsmiljöer
där sådana främjas. Justeringarna i innehåll är gjorda utifrån dialog med
partnerskapet.
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