Vi vill vara ledande
i att skapa en starkare region
Välkommen till Västerås Science Park! Vi är mötesplatsen för företagande, innovation, forskning
och tillväxt; en plattform för människors idéer, kunskap och kreativitet att komma samman. Vi
erbjuder infrastruktur, nätverk och affärsutveckling, till kunskapsintensiva tillväxtföretag. Vår bas
är i Västerås men vi arbetar med stöd till företagare i hela Västmanland.
Västerås Science Park vänder sig främst till entreprenörer och företagare med behov av
metoder för fortsatt tillväxt. Vi bidrar till att stärka regionens näringsliv, stöttar entreprenörskap
och affärsutveckling, samt attraherar tillväxtföretag.
Det finns flera internationellt ledande företag med unik forskning i regionen. Vår ambition är att bli
ledande i att stötta tillväxtföretag, där innovationer kopplade till forskning, kompetens och hållbarhet är kärnan.

Där drivna entreprenörer utvecklar idéer till framgång
Västerås Science Park är delägare i Create Business Incubator Mälardalen och vi har ett nära
samarbete. Create erbjuder coachning och affärsutvecklingsstöd som hjälper drivna entreprenörer
med starka idéer att på ett strukturerat sätt utveckla sina idéer och visioner till framgångsrika
företag.
Tillsammans med Create strävar Västerås Science Park mot att bidra till morgondagens
innovativa näringsliv.
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Vår ambition är att bli ledande i att
stötta Västmanländska tillväxtföretag.
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Där forskning och
företagande förenas
Vi är övertygade om att forskning skapar förutsättningar för
kunskapsutveckling inom svensk industri och välfärd, som i sin
tur löser problem i samhället. Vi vet att forskning och innovation
hjälper företag att ta tekniksprång i sin utveckling. Med hjälp av
den senaste forskningen kan företagen ta sina produkter eller
tjänster till marknaden.

En mötesplats för idéer, innovationer och
forskning
Tillsammans med Mälardalens högskola har vi sett över vilken
forskning vi kan koppla ihop med företagens olika behov för
att fortsätta växa. Utifrån det har vi skapat plattformen C2
(Collaborative Center), för att främja utbytet. På C2 kan företagare och forskarstudenter arbeta tillsammans och mötas på
ett strukturerat sätt. Här kan idéer, innovationer och forskning
förenas och formas. Genom C2 jobbar forskare nära näringsliv
och offentlig sektor, för att skapa teknologier och affärsmodeller som gör det möjligt att till exempel öka säkerheten
inom sjukvården, minska riskerna i industrin och underlätta
vardagen genom smarta lösningar i våra hem.
Den internationellt ledande forskningen på Mälardalens högskola bedrivs inom följande sex inriktningar: Framtidens energi,
Hälsa och välfärd, Inbyggda system, Industriell ekonomi och
organisation, Innovation och produktrealisering samt
Utbildningsvetenskap och matematik.

STÖRST PÅ
LOKALER
I VÄSTERÅS
Kontakta oss på Kungsleden så hjälper vi dig!
Ring eller maila vår uthyrare Max Magnusson på
021-40 44 86 • max.magnusson@kungsleden.se

www.kungsleden.se
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Individuell handlingsplan
för en starkare tillväxt
Vi erbjuder skräddarsytt stöd till tillväxtföretag, till
exempel nätverk med handplockad kompetens,
kunskap och erfarenhet inom områden som juridik,
ekonomi, PR och management.
Vi erbjuder också individuellt stöd till företag där vi
gemensamt tar fram en handlingsplan för att förverkliga företagens mål. Vi stöttar med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering och idéer
om hur företagen kan arbeta mer hållbart.

Detta gör vi bland annat genom peer to peerlärande, investment readiness-program, strategi och
marknadsföring, säljseminarier och boot camp. Vi
erbjuder också strukturerade erfarenhetsutbyten i
grupp genom growth circles.
Vi stöttar ditt företag i att hitta nya lösningar på utmaningar, nya samarbeten och affärsmöjligheter samt
att snabbt komma ut både på den nationella och på
den internationella marknaden.

Performance to succeed today.
Technology to lead tomorrow.
Epiroc is your partner for mining and infrastructure equipment.

United. Inspired.
Discover what Epiroc can do for you.
Epiroc is a leading productivity partner for the mining and infrastructure industries. With cutting-edge
technology, the company develops and produces innovative equipment, consumables and service for use
in surface and underground mining, infrastructure, civil works, well drilling and geotechnical applications.
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Styrkan i samverkan
För att bygga ett starkare Västmanland, samverkar Västerås
Science Park med näringsliv, akademi och samhälle genom
kontinuerlig dialog och löpande samarbete. Genom samverkan
blir vi både starkare och bättre!
I skärningspunkten mellan näringsliv, akademi och samhälle
skapas nya möjligheter för innovation, utveckling, kommersialisering och finansiering. Utanför de samverkande huvudparterna
finns andra aktörer som också bidrar till utvecklingen inom
exempelvis exportfrågor, lokala företagsstöttande insatser och
branschspecifika frågor. Vi har kontinuerlig kontakt med länets
näringslivskontor vilket är nödvändigt och önskvärt i arbetet
med att stötta nya företag och innovationer i Västmanland.

Samverkan genererar samhällsnytta
Västerås Science Park tillhör en del av innovationssverige. Vi
är en av de regionala innovationsmiljöer som dagligen arbetar
för att kunna bidra till Sveriges ständiga utveckling, innovation
och tillväxt. Genom samverkan i projekt med aktörer även utanför Västmanland, generar vårt arbete en större samhällsnytta i
form av nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter.

Vi skapar morgondagens
innovativa arbetsplatser
Vi på Castellum är en av Sveriges största fastighetsägare inom kontor, lager, logistik
och samhällsfastigheter. Vi fokuserar på de människor som varje dag går till arbetet i
våra lokaler, deras välbeﬁnnande och deras vardagsliv. Genom verklig närhet till kund,
innovation och kompetens skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i
nordiska tillväxtregioner.
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Bredda
ditt nätverk
Västerås Science Park ger företag tillgång till ett brett nätverk. Vi hjälper företagare att knyta nya
kontakter med varandra. Det är i mötet med andra människor som idéer kan lyfta och bli till affärer.
Genom vårt nätverk kan företagen få både inspiration och innehåll som stärker deras värdeerbjudanden.

Vi är en del av ett nationellt nätverk
Västerås Science Park är medlemmar i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators &
Science Parks, SISP. Detta innebär att vi kan förmedla kontakter och ingångar till ett unikt nationellt
nätverk av inkubatorer och science parks.
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Vi har metoder som förbereder
företag för framtiden.

Framtidssäkra
ditt företag
I en föränderlig värld händer saker och ting fort, ibland mycket fort. Vår erfarenhet är att ett företags
innovationsförmåga därför är grundläggande för dess konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. I
sådana fall är företag ofta i behov av beredskap och en bra strategi för snabba omställningar. Det
är därför viktigt att se över sina utmaningar och med hjälp av befintlig teknik eller process skapa
nya innovativa möjligheter.
Vi har metoder som förbereder företag för framtiden!
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Välfärd och Hälsa
– ett prioriterat utvecklingsområde
Sverige står inför stora välfärdsutmaningar i och
med att befolkningen blir allt äldre samtidigt som
resursbehovet inom vård och omsorg är stort. Nya,
mer preventiva arbetssätt efterfrågas, där ny, ofta
digital, teknik kan tillämpas.
Region Västmanland har en uttalad näringslivsstrategi att satsa på idégenerering, utveckling
och kommersialisering av produkter och tjänster
som kan bidra till en utvecklad och förbättrad vård
och omsorg. Denna satsning sker inom ramen för
styrkeområdet Välfärd och Hälsa. Styrkeområdet
leds av Västerås Science Park och har i dag drygt
160 medlemmar och samarbetspartners.
Inom Välfärd och Hälsa samverkar Almi Företagspartner, Västerås stads testbädd MISTEL, Region
Västmanland Innovation, Mälardalens högskola,

Välfärd och hälsa är vår arena och att
var en del av Västerås Science Park
har öppnat upp både för samarbeten och nätverkande vilket vi på Joliv
värderar högt.
Vi ser fram emot nya samarbeten och
vill gärna bjuda dig på en kopp kaffe
om du tror att vi skulle kunna ha
utbyte av varandra eller om du vill
veta mer om vår verksamhet.
Välkommen!

Katarina Pihl, VD
katarina.pihl@joliv.se
joliv.se
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Robotdalen och Västerås Science Park, med syftet
att underlätta för vård och omsorgsprodukter att
komma ut på marknaden och nå framgång. För att
underlätta för individer eller företag som har idéer
om produkter som kan utveckla och effektivisera
vård och omsorg, har en branschanpassad och
samverkande innovationsrådgivningsprocess
utvecklats.
Om du har idéer till lösningar av vård och omsorgsutmaningar som du tror det finns behov av och som
du är intresserad av att utveckla, kontakta någon av
samverkansaktörerna inom Välfärd och Hälsa!
Kontaktinformation hittar du på
www.valfardochhalsa.se

www.vasterassciencepark.se
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Järnvägsklustret
- stärker regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi
Järnvägsklustret i Västerås är en medlemsorganisation och ett klustersamarbete mellan järnvägsteknikföretag i Västerås, Västmanland och östra
Mellansverige. Klustret skapar en samarbetsplattform
för regionala företag som bedriver verksamhet inom
tåg- och järnvägsindustrin. Bland medlemsföretagen
finns bland annat tågtillverkare, komponent- och
systemleverantörer, infrastrukturentreprenörer,
ingenjörs- och utbildningskonsulter samt leverantörer
av drift- och underhållstjänster.
Bara i Västmanland sysselsätts idag drygt 3 000
personer inom området järnvägsteknik med innovativa lösningar för den svenska och den globala
järnvägsmarknaden. Västerås är den ort där majoriteten av kompetens och arbetskraft inom området
järnvägsteknik återfinns.

Järnvägsklustret vill tillsammans med medlemmar
och partners stärka regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi, där branschen samverkar
för fler och större affärer samt attraherar fler personer
till jobb och studier.
I Järnvägsklustrets regi erbjuds mötesplatser för
lokal, nationell och internationell samverkan med
fokus på samhällets behov av hållbara transportlösningar, där samverkan bidrar till utveckling och
innovationer.
Vi hjälper också små och medelstora företag att hitta
rätt bland de många stödsystem som finns för att till
exempel utveckla företagets innovationsnivå, hänga
med i digitaliseringen, eller att nå ut på den internationella marknaden.

One-stop shop for
product testing
CLIMATIC TEST

MECHANICAL TEST

IP & CORROSION TEST

EMC TEST

ELECTRICAL SAFETY

We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.SE
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Låt oss vara
med på din resa!
Västerås Science Parks mål är att stötta hållbara företag i
Västmanland. Vi vill kort sagt hjälpa företag att växa! Därför
arbetar vi ständigt med att ta fram erbjudanden som entreprenörer och företagare kan gynnas av. I vår verksamhet och vårt
nätverk finns resurser, expertis och engagemang för att stötta
företag.
Hur kan vi hjälpa dig på din resa? Kontakta oss!

Västerås Science Park AB
info@vasterassciencepark.se
021-490 02 60
www.vasterassciencepark.se

Välfärd och Hälsa
info@vasterassciencepark.se
021-490 02 68
www.valfardochhalsa.se

Järnvägsklustret
info@jarnvagsklustret.se
021-490 02 74
www.jarnvagsklustret.se
Besöksadress: Varmvalsvägen 11, 721 30 Västerås
Postadress: Box 51, 721 04 Västerås
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