Detta är FindIT - Forum for Industrial IT Solutions
FindIT, Forum for Industrial IT Solutions, är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett
kompetenscenter av världsklass inom området industriell IT med bas i Gävle-Dalaregionen.
Målet är att med IT som verktyg stärka konkurrenskraften hos regionens små- och medelstora
företag samt stödja framväxt av nya företag, produkter och metoder.
I regionen Gävleborg-Dalarna finns tydliga styrkor i traditionell basindustri samt IT och
kommunikation. Det innebär att regionen har goda förutsättningar och allt att vinna på att
kombinera sina styrkor i den nisch, industriell IT, som växer sig allt starkare.
Det var utifrån den bakgrunden som projektet Kompetenscenter för Industriell IT startade under
våren 2008 på Sandbacka Park i Sandviken. I satsningen, som går under namnet FindIT,
samverkar Gävle-Dalaregionens företag inom stål-, pappers- och massaindustrin samt dess
leverantörer och aktörer inom utbildning, FoU och IT-branschen.
Industriell IT handlar om den teknik som används för att på olika nivåer samla in och analysera
data samt styra administrativa och fysiska processer inom industrin. Med FindIT-satsningen skapas
förutsättningar att fördjupa området industriell IT genom ökad kompetensutveckling för de små och
medelstora företagen i regionen. Detta i en situation där de industriella underleverantörsjobben
långsiktigt riskerar att försvinna till andra regioner i andra länder.
Genom att utveckla ett kluster av världsklass inom industriell IT stärks regionens konkurrenskraft för
att kunna behålla och utöka arbetstillfällena i regionen. Det övergripande målet för FindIT är att
vara en pådrivande aktör för regionens tillväxt. Målsättningen är att projektet ska bidra till att fler
företag söker sig till regionen och att inflyttning därmed skapas.
FindIT erbjuder bl a seminarier, utbildningar och kartläggningar av företag. Projektet ska bidra till att:
•
•
•
•
•

stärka de små- och medelstora företagens konkurrenskraft och lönsamhet med hjälp av
kompetens inom industriell IT
stimulera samarbete mellan olika företag och branscher ifråga om industriell IT
generera nya metoder, produkter och företag inom området
tillföra ytterligare kompetenta företag och utvecklingsaktörer till regionen
stimulera företag till arbete på nya marknader

FindIT är i grunden ett regionalt projekt men har även ett nationellt och internationellt kontaktnät i
genomförandet.
Satsningen stöds av NUTEK, Sandvikens kommun, Sparbanksstiftelsen Nya, Region Gävleborg och
Triple Steelix. Företagspartners är Sandvik AB, Outokumpu AB, SSAB Svenskt Stål AB, Erasteel
Kloster AB, Fagersta Stainless AB, Ovako AB, Midroc Electro AB, ÅF AB och IndustriAutomation
AB.
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