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Handlingsplan 2012 

 Er under utvikling, men 

 

 Vil ha innspill fra kommunene, næringsliv og FoU 
miljø  



Status tiltak 
 

 Studenter ut i bedrift 

 Jobber med å få til forpliktende avtaler med noen NTNU 
fagmiljø om studenter ut til regionen 

Virksomheter som tenger sivilingeniører må kunne tilby 
sommerjobb, forprosjekt og diplomoppgave 

Kan vi få til noe for Dragvollmiljøet også – relevant også 
for offentlig sektor? 

 

 Internasjonal koordinator 

 Må få ut stillingsannonse – 2 årig prosjekt 

 Operativ ressurs for virksomheter ang å få disse koblet på 
EU prosjekter 

 Må kunne bruke det nettverk og de aktører vi allerede har  

 



 Entreprenørskap 

 Avtale med UE på plass og prosjektgruppene er i gang 

 Møter avholdes med kommuneledelse for å sikre forankring 
og gå opp veien for videre jobbing lokalt 

 

 Kompetanseheving tiltaksapparatet h 11– 3 deltok 

 Positive tilbakemeldinger 

 Samarbeid med senter for Entreprenørskap ved NTNU 

 To-trinns rakett 

Deltagelse som ressursperson i nyskapingskonkurransen 
Take-off høst vår 2012 

Egen kursmodul i etterkant 

 Vi inviterer oss ut til kommunene for å orientere 

 



 Lokale triple helix organer 

 Mangler fremdeles i flere kommuner 

 I dialog med flere for å se på modeller for hvordan 
styrke de lokale næringsforeninger 

 

 Trøndelagsdagen 2012 

 Målet er bred representasjon fra næringsliv 
/virksomheter (100 stk) og NTNU/HiST/BI studenter 

 Avholdes på Britannia Hotell 

 Invitasjoner går ut rett over nyttår 

 

 Samhandlingmodell næringsutvikling Klæbu, 
Melhus, Midtre-Gauldal og SINTEF 

 Forprosjekt i avslutningsfase 

 

 



 Global Trainee 

 18 kandidater ønsker å bli med 

 Jobber med å selge inn traineeordnignen til virksomheter 

 Aktuelt for noen av dere? 

 

 Kulturnæringsinkubator – Atelier Ilsvika 

 Finansiering på plass 

 Avventer organisering og tjenestetilbud før vi tar runde 
mot kulturnæringsaktører lokalt 

 

 Analyse av teknologibedrifter i Trondheimsregionen 

 Impello fremlegger ny analyse neste uke i NiT frokostmøte 

 


