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Prosjekt- og utviklingsselskap:

SIVA-samarbeid – Protomore Kunnskapspark

Industrinettverk;

IN2innovation

InnovasjonsTre



Indre Nordmøre er industri- og 

produksjonsfokusert region
Hver andre sysselsatt i regionen er direkte eller indirekte 

avhengig av industriens eksistens og utvikling!

Det produseres eksportverdier for Norge på Indre for; 

10 – 12 milliarder kroner hvert år

Stor produksjons- og eksportkompetanse i denne 

regionen



Industrinettverkene;

Ca. 20 enkeltbedrifter som 

uten unntak går veldig bra

Det er de flinke og gode 

folkene i bedriftene som 
skaper verdiene!



Vår viktigste oppgave: 

Kobling og kontakt mot universitet, FoU- og 

kompetansemiljøer:

Bl.a. NTNU, NMBU, PFI-RISE, SINTEF, Møreforskning, 

Nord Universitet, Høgskolen i Molde m.fl.

Aktiv bruk av studenter i utviklingsprosjekter –

Mastergradsstudenter, Phd-studenter

Deltakelse og påvirkning i framtidig fagarbeider-/ 

fagskoleutdanning 



Positiv utvikling i nettverkene



Første halvår 2018:
Forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter:

6 ulike prosjekter med norske og 

svenske universiteter / 

forskningsinstitusjoner

5.700.000 kroner fra 

virkemiddelapparatet



Når vi får denne type eposter fra NTNU, ja da blir vi 
fornøyde og stolte: 

«Hei,

Vi har store planer om å ta med oss 15 studenter til 
Nordmøre til de kuleste bedriftene i landet i høst.» 



UTSIKTENE FOR SMB-BEDRIFTENE  PÅ 

INDRE



DIGITAL PLATTFORM FOR DESIGN, KONSTRUKSJON OG 

PRODUKSJON - MAKE TO ORDER

Felles digital plattform

kunde og produsent

Konstruksjon og 

design

Kalkulasjon og 

økonomi

Miljø og sirkularitet

Kunde

CNC-styrt digital 

produksjon og leveranse

Salg og marked

Bedriften

Digital- og direkte overføring

av data til produksjonsutstyr 



FAGSKOLEN I KRISTIANSUND VIL HA EN UTROLIG 

VIKTIG FUNKSJON I DETTE ARBEIDET!

Felles digital plattform

kunde og produsent

Konstruksjon 
og design

Kalkulasjon 
og økonomi

Miljø og 
sirkularitet

Kunde

CNC-styrt digital 
produksjon og 

leveranse

Salg og 
marked

Bedriften

Digital- og direkte overføring
av data til produksjonsutstyr 

• Nye fagarbeidere med riktig 

utdanning!

• Etterutdanning av folk som er i 

arbeid!!

• I tillegg til NTNU, Campus 

Kristiansund, Høgskolen i Molde og 

andre


