Krinova - Sveriges enda inkubator och
science park med mat som profilområde

TransforMAT startpunkten för Krinova MAT
Smakplats Skåne/Smakstart och
fortsättningen TransforMAT har
sedan 2007 varit projekt inom Krinova
Incubator & Science Park finansierat av
Landsbygdsprogrammet.
Projekten har erbjudit företagscoachningar
och nätverksbaserade samarbeten samt
arrangerat utbildningar för småskaliga
livsmedelsförädlare i hela Skåne för
att stärka, skapa tillväxt och ge ökad
innovationshöjd i dessa företag.

KrinovaMAT satsar vidare
När TransforMAT nu avslutas kommer kunskapen, erfarenheten,
nätverket och den digitala plattformen som byggts upp under projekten
att utvecklas och leva vidare som en del av Krinova Incubator & Science
Parks ordinarie verksamhet. KrinovaMAT är en naturlig del av Krinovas
mötesverksamhet och innovationsarena.
Visionen för KrinovaMAT är att år 2018 fortsatt vara en plattform för
utveckling av SME matförädlandeföretag (small and medium-sized
enterprises) på lokal och regional nivå. Krinova ska också ha etablerat
sig som en plattform för innovation och utveckling inom matområdet på
nationell nivå. Genom internationella samarbeten och projekt kopplade
till livsmedel är målet att plattformen 2025 inte bara ska vara nationell
utan också internationell. För att nå målen kommer KrinovaMATs
insatsområden 2015 - 2018 att vara:
• Stöd till växande matförädlande SME företag
• Den digitala plattformen TransforMAT (Kurskalender, Frågor&Svar, 		
Digitala mötesplatsen B2B ) för kunskapsspridning och utvecklande 		
av nätverket också på nationell nivå
• Internationalisering för export och kunskapsdelning
• Ökad innovationsförmåga hos matproducerande företag (verktyg ex 		
mathackathons, ToY och mångkulturell kompetenspool)
Genom att vara del av Krinovas profilområde kommer KrinovaMAT att
kunna arbeta i brytpunkten mellan olika branscher inom områden som
exempelvis Food and Fashion, Food and Art, Sustainable Food och Food
and Health.

Affärsutveckling och coachning
TransforMAT har erbjudit matföretagare coachande stöd i deras utveckling av produkter, tjänster, koncept, processer och affärsmodeller. Inte
minst i denna stödjande roll har Krinovas innovationsarena med inkubator och nätverk varit en viktig tillgång för projektet med allt från infrastruktur, metoder, verktyg, processer till företagsutvecklingsstöd i praktiken. Stödstrukturen på Krinova har på så vis öppnats för företag som
annars hade haft svårt att hitta in i den.
Tretton
företag i
TransforMATs
nätverk har genomgått
eller genomgår
inkubatorprocess eller
förinkubatorprocess
på Krinova.

Totalt har
350 företag
har coachats
av TransforMAT
vid drygt 1700
tillfällen.

I samband med Botswana
Innovation HUB:s intresse
för projektet TransforMAT
tog studenter på Linköpings
Universitet i september 2013
fram en rapport ”TransforMAT
in Botswana- A study of TransforMAT and
the opportunity to implement it in Botswana”.
Rapporten sammanfattas som följer:

”Sedan starten 2007 har TransforMAT skapat ett brett nätverk av
850 företag i regionen Skåne i södra Sverige. Projektet syftar till att
differentiera företagen och den vanligaste tjänsten är att ge praktisk
information och affärsrådgivning. Företag som har deltagit i TransforMAT
har presterat bättre i termer av ekonomisk tillväxt samt lönsamhet än
resten av branschen. TransforMAT har också genererat en diversifiering
av livsmedelsindustrin och nya affärsmöjligheter.”

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) är ett mått på ett företags vinst före räntor och skatt.

TransforMAT - den digitala plattformen
Under 2013 utvecklade TransforMAT
två digitala verktyg för att effektivisera
kunskapsutbytet bland nätverkets företagare.
De digitala verktygen ”kurskalender” och
”Frågor & Svar” gör det både enklare
och snabbare för matföretagare att hitta
utbildningar och kunskap.

I de digitala
verktygen
Frågor& Svar samt
Kurskalender har
hittills drygt 6000
sessioner gjorts av
4000 användare

I TransforMATs kurskalender samlas alla
kurser som vänder sig till matföretagare så att
man i en och samma sökbara plattform kan se vilka kurser som erbjuds
utan att behöva söka på de olika arrangörernas hemsidor. Här kan även
kursarrangörer lägga in information om sitt kursutbud.
TransforMATs Frågor & Svar är baserad på det stora antal rådgivningar
som TransforMAT har gjort under projektets gång. Plattformen Frågor
& Svar gör denna kunskap sökbar för alla och är ett verktyg för effektiv
spridning av kunskap till matförädlingsföretag. Verktyget har samtidigt
frigjort resurser till fördjupade rådgivningar. I maj 2015 lanserades den
tredje delen i den digitala plattformen B2B, ett verktyg för samarbete och
utbyte varor, tjänster och kunskap mellan matföretagen.
Allt stöd och alla tjänster som erbjudits
företagen i TransforMAT och Krinovas
övriga projekt har som utgångspunkt att
företagen skall få verktyg för att själva
kunna möta sina utmaningar. För att skapa
hållbarhet och oberoende har målet varit
att hitta lösningar som fungerar även efter
projektets slut.
Den digitala plattformen TransforMAT
utvecklas nu vidare som en del av Krinovas
matplattform, KrinovaMAT. Tanken är att
verktygen skall kunna bygga samman
småskaliga livsmedelsförädlare över hela landet och bli mötesplats för
kunskapsutbyte och handel. I förlängningen kan man tänka sig att koppla
på såväl internationella samarbeten/användare som att tillgängliggöra för
andra grupper såsom besöksnäring och konsumenter.

Kurser steget före trenderna
TransforMAT har erbjudit kurser inom områden som varit i växande och
som ännu inte erbjudits av andra kursarrangörer. Projektet har genomfört
totalt 39 kursdagar med 361 deltagare.
En grundtanke i projektet har varit att om möjligt hitta ickeprojektfinansierade avnämare för de funktioner som projektet har fyllt för
företagen. Därför har TransforMAT upphandlat kursverksamheten och
försökt hitta samarbete med kursanordnare, för att få dem att erbjuda
kurser riktade till matföretagare även efter att projektet är slut. Krinova
ser sig som fortsatt initiativtagare och stöd för företag och aktörer som
riktar kompetensutveckling till matföretag.

Nätverket
Under projektet TransforMAT/Smakplats Skåne första år, 2007,
fanns bara ett par hundra företag i projektets nätverk. Sedan dess
har nätverket successivt växt och i december 2014 fanns cirka
850 matföretag i nätverket allt från charkuterier, gårdsmejerister till
chokladtillverkare.

Krinova Incubator & Science Park
Krinova är nordöstra Skånes inkubator och ägs av Kristianstads Kommun och
Högskolan Kristianstad. Den är en av landets 70 science parks, där samverkan
mellan företag, organisationer, högskola och samhälle främjar innovation och
utveckling.
Krinovas profilområde mat – miljö – hälsa speglar Högskolan Kristianstads
kompetensområden och Kristianstads näringsliv. Krinova är Sveriges enda science
park med mat som profilområde. Verksamheten inom profilområdet bedrivs i
huvudsak i projektform med extern finansiering.
Som science park har Krinova en naturlig roll att rigga projekt mellan akademi,
offentlig verksamhet och näringsliv. Sedan januari 2013 är Innovationsarenan
(tidigare kallad inkubatorn) en del av Krinovas verksamhet med en årlig
basfinansiering från Skåne Nordost, som utgörs av de sex kommunerna Bromölla,
Östra Göinge, Osby, Hässleholm, Hörby och Kristianstad. I innovationsarenan
erbjuds både nya och befintliga företag stöd och verktyg för att ge fler och mer
innovativa företag. Krinovas metoder för medskapande är unika, vilket innebär stöd
och delaktighet i att skapa hela vägen från idé till framgångsrikt företag.
Vill du veta mer om KrinovaMAT, de projekt vi driver här och företagen i
innovationsarenan titta in på Krinovas hemsida www.krinova.se
eller kontakta
Hannes van Lunteren
Business Designer KrinovaMAT
Tel: 070-611 41 80 / E-post: hannes@krinova.se
För att följa allt spännande som händer gilla gärna Facebook/Krinova och följ oss
på My Newsdesk.
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