
Automation Region · Inbjudan januari 2011

Till världen med en lunch!
Dra nytta av EUs inre marknad och finansiering 
med hjälp av Enterprise Europe Network den 25/1
Välkommen till Automation Regions lunchmöte om 
Enterprise Europe Network den 25 januari! Förutom 
lunch så bjuder vi på information kring möjligheterna 
till internationalisering samt olika EU/nationella 
finansieringsmöjligheter – Christina Söderström från 
Europa Institutet berättar och svarar på frågor! 
Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk av organisatio-
ner som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora 
företag. Nätverket finns representerat på över 500 lokala organisationer i 
över 40 länder. I Mälardalen representeras nätverket av Europa Institutet 
i Västerås.
Genom Enterprise Europe Network kan företag få information och råd-
givning om EU-regler, internationalisering och finansiering. De förmedlar 
även internationella affärskontakter, främst inom EU, samt erbjuder ser-
vice vid teknik- och forskningssamarbete.
Christina kommer att berätta om olika former av bidrag som finns för den 
som vill jobba på en ny marknad. Förutom att presentera olika aktörer 
och tillvägagångssätt på området så anpassas föredraget efter de företag 
som anmäler sig till seminariet. Välkommen till ett spännande lunchmöte 
kring nya affärsmöjligheter!
Plats: Mälardalens högskola · Enheten för Externa Relationer 
 Högskoleplan 1 · Ingång R1 Tid: 11:30-13:30
Anmäl dig på www.automationregion.com – är du intresserad av 
speciella länder och/eller bidrag så meddela gärna detta i förväg till 
Christina Söderström på: 
021-448 07 94 · christina@eiv.u.se 
Europa Institutet/Enterprise Europe Network Mälar Region

www.automationregion.com
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Vad är automation och 
Automation Region?
Automationsindustrin är en av 
Sveriges viktigaste näringar. 
Det är en viktig högteknologisk 
verksamhet i sig själv med en 
betydande exportandel, men 
även av stor strategisk betydelse 
för övrig svensk produktion och 
konkurrenskraft. Tankarna inom 
Lean Production får allt starkare 
fäste i svensk industri; kombinera 
detta med automationsteknologin 
och Sverige ligger i världstopp. 
Automation är vad som krävs 
för att omvandla en kundorder 
till producerad produkt samt 
ge produktionsledningen de 
beslutsverktyg som behövs för 
att styra, övervaka och följa 
upp processen. Automation ger 
oss de verktyg som behövs för 
långsiktigt säker produktion med 
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är 
en ledande region för automation. 
Här har stora och små företag 
samlats i mängd med produkter 
och applikationskunnande i 
världsklass. Företagsklustret 
Automation Region syftar till att 
ta tillvara denna mångfald och 
ytterligare utveckla vår globala 
position och kompetens inför 
framtiden. Läs mer om oss och 
våra aktiviteter på vår hemsida 
enligt nedan.


