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Målbild:

Sveriges vassaste 
innovationsstödssystem!
En sammanhållen verksamhet i nationell framkant för 
startups, innovativa SME och scaleups med en stark 
koppling till akademi, klustermiljöer och aktörer i 
Sörmland och Västmanland samt i övriga Östra 
Mellansverige
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Utveckling av innovationsstödsystemet 
i Västmanland och Sörmland

En avsiktsförklaring mellan Mälardalens universitet, Regionerna Sörmland och Västmanland, 
Eskilstuna kommun och Västerås stad



Fem delmål som vi jobbar för att uppnå

• Det marknadskompletterande innovations- och 
affärsutvecklingsstödet för startups, scaleups och innovativa 
SME i Sörmland och Västmanland är välkänt, attraktivt, 
samt ytterst kvalificerat. 

• Stödet är sammanhållet, tydligt paketerat och 
kommunicerbart. Det också tillgång till motsvarande resurser 
inom övriga ÖMS. Stödet inkluderar tillgång till de 
samverkansplattformar där MDU medverkar. 

• Inom våra utmaningsområden är Sörmland och Västmanland 
nationellt ledande vad gäller marknadsrelaterad och 
teknisk validering 

• Inom våra utmaningsområden är Sörmlands och 
Västmanlands stödsystem för etablering, utveckling och 
tillväxt av företag den säkraste vägen i Sverige till hållbar 
utveckling. 

• Stödsystemet organiseras och finansieras uthålligt och 
utgör en stabil infrastruktur för hållbar tillväxt, omställning och 
attraktivitet. 



Smart specialisering. 
Samverkan 

i Östra Mellansverige



Östra Mellansverige – Fyra gemensamma 
utmaningsområden kräver samordning över 

regiongränserna



ERUF - Färdplan Hållbar livsmedelsförsörjning

Önskat läge
2027 är livsmedelskedjan i ÖMS globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar 
och attraktiv att verka inom. ÖMS har stora tillgångar inom hela 
livsmedelskedjan från primärproduktion, via förädling och förpackning till 
handel- och konsumentledet samt stöd i ett utvecklat innovationssystem. 

Här omfamnas ny teknik i utvecklingen av nya affärsmodeller och en ökad 
närcirkulär produktion. Innovativ förädling av livsmedel uppmuntras. Vår 
livsmedelsteknik efterfrågas på internationella marknader. Vi nyttjar 
möjligheter som finns kopplade till våra övriga utmaningsområden och flera av 
regionernas styrkeområden, till t.ex. Smart industri, Life science, 
Välfärdsteknik och e-hälsa och Morgondagens energilösningar.

Stärkt försörjningstrygghet samt ökad robusthet och 
resiliens
Inriktningen omfattar förmågan att vara självförsörjande och att stärka 
försörjningstryggheten. Det kommer kräva mer innovationer och ökat nyttjande 
av digitala verktyg. Forskning kring digitala innovationer och nya typer av 
företag med fokus på framtidens lantbruksinnovationer är av stor vikt.

Stärkt hållbar livsmedelskedja
Inriktningen omfattar hållbara affärsmodeller och erbjudanden i en 
sammanhållen livsmedelskedja vilket kommer att vara centralt för att skapa 
efterfrågan på nya marknader. Det handlar om nya modeller, tekniker, koncept 
och aktörer. Hållbara affärsmodeller behöver också adressera såväl jämställdhet 
och jämlikhet som socialt företagande.

Resurseffektiv och innovativ livsmedelsproduktion
Inriktningen omfattar ökad och effektiviserad produktion genom innovativa 
metoder som t.ex. närcirkularitet, vertikalodling och proteinutveckling. Det 
finns även möjligheter till insatser kopplat till affärsutveckling och 
entreprenörskap.

Prioriterade inriktningar 2023-2027



Fortsättning följer….Tack för mig!


