
 

 

             Prosjekter 2013  



SMB Utvikling 

• Etablere et SMB-Utviklingsprosjekt i VTK. 

• Dette prosjektet har som formål å styrke 
eksisterende næringsliv gjennom fokus på 
eksempelvis marked, teknologi, ledelse, 
kompetanse, rekruttering etc. 

• Mål i forstudie og forprosjekt: 

– Identifisere 10 virksomheter i VTK og 
Gjøvikregionen, som har satsingsvilje, 
evne og potensial til utvikling. (11 
valgt ut) 

– Definere bedriftsspesifikke prosjekter 
med betydelig potensial - og som 
passer med omstillingsprogrammets 
strategi - som i neste runde skal 
videreføres som hovedprosjekt. 

• Ekstern prosjektledelse etter anbefaling fra 
Innovasjon Norge (Sintef Bedriftsutvikling). 

• Spleiselag med IN og Gjøvikregionen  

 

Finansiering forstudie og forprosjekt    

    

Innovasjon Norge 525.000 

Næringsrådet 307. 500 

Omstillingsprogrammet VTK 307. 500 

Bedriftene 110.000 

Totalt 1.250.000 



Dolphi Tech 

 
• Utvikler håndholdt ultralydkamera 
    for materialundersøkelser i fly, biler etc. 
      

      Bidra til kompetanseheving og organisasjons- 
      utvikling for produksjon og markedsføring 
 

      Prosjektet kan på sikt gi 30-40 kompetansearbeids- 
      plasser lokalt. 

                                  Forprosjekt kr. 400´     
   Prosjekt avsluttet november 2013.  

    7 ansatte i selskapet pr. dato.                                             



TotAl-gruppen Lederkurs 

 
 
 
  
   

 

 

 
Bevilget kr. 46 000 til gjennomføring av lederkurs for 
Mellomledere i bedriftene. Skal bidra til økt generell 
Ledelseskompetanse, og på den måten styrke  
Bedriftenes konkurransekraft og omdømme. 
 
Gjennomføres i september 2013. 
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Sangnes Trevare 

  

   Strategiprosess med sikte på å avdekke                       
   nye strategiske og markedsmessige 
   muligheter.                                                                            
                                                                                                    
   Styrke markedssida, etablere produkt- 
   konsepter som kan gi bedriften flere 
   bein å stå på. 
 
   Målet er en mer robust og  
   levedyktig bedrift. 
 
 
 
A 

            

                                                                                                   Forstudie kr. 100´     
Avsluttet august 2013. Grunnlag for å utvikle bedriften videre.                                                                                          



Pedersen Sveis & Maskinering 

Kurs og sertifisering av sveisere. 
 
Gjør bedriften kvalifisert til å ta oppdrag 
fra krevende kunder bl.a. leveranse til 
Nordsjøen og kabelkraner for skogsdrift 
 
 
Økt oppdragsmengde og økt sysselsetting 
3 nye arbeidsplasser på helt kort sikt. Flere  
etter hvert 
 

 
 

• Hovedprosjekt kr. 200´ 



Kompetanseheving Titan - SRM 

 
    Sintef Raufoss satser på å utvikle 

    Titan som nytt materiale i industri- 

    utviklingen på Raufoss   

    Norsk Titaniums planer om industriell framstilling av  

    titantråd 

    Stort potensiale for nyskaping knyttet til produksjons- og 

    materialteknologi på et nytt område 

 

    Forstudie kr. 650´ 

     



Gjenkjøp forsvarskontrakter 

• Forstudie i Omstillingsprogrammets egen regi. 

• Gjennomføres av Ko-Aks i samarbeid med flere 

      bedrifter i Raufoss Industripark 

Prosjektmål: kartlegge muligheter for kontrakter med 

leverandører av forsvarsmateriell til Norge. Disse har  

forpliktelser om gjenkjøp av varer og forskningsopp –  

drag hos norske bedrifter. 

Stort potensiale for aktivitet og verdiskaping hos flere 

bedrifter i Raufoss Industripark 

• Forstudie kr. 350´ 

 

 

 

 



Steffensrud Rehabiliteringssenter 

•  
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