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Søknad

Søknadsnr. 2022-0021 Søknadsår 2022 Arkivsak

Støtteordning Øyer kommune - Kommunalt næringsfond 2022

Prosjektnavn Søknad om støtte til markedsføring og miljøsertifisering

Kort beskrivelse

Som mål i vår nye strategi har vi bla sagt at vi skal bli mer synlige som bedrift, og at vi skal synliggjøre 

faget verktøymaker. Vårt fag og bedrift er en godt bevart hemmelighet og vi ser behovet for å lage 

noen filmer og ta noen gode bilder som viser frem hva vi produserer. 

Vi ser og behovet for å sertifisere oss på miljø. Ettersom vi er sertifisert på ISO 9001 Kvalitet, velger vi 

ISO 14001. Dette er per i dag ikke et krav fra kunder, men det vil komme.

Prosjektbeskrivelse. NB! Husk å beskrive og svare på det kriteriene etterspør!

Vi ser et stort behov for å få produsert bilde og video materiell for å vise frem vår produksjon og fag. 

Dette er viktig både med tanke på kommersielt salg og for å vise frem faget med tanke på rekruttering.

Verktøymakerfaget er et vidt og spennende fag, som vi mener det er stort behov for. Med våre 

strategiske planer og behovet i markedet, ser vi at det er behov for flere ansatte i fremtiden. Ved å 

samarbeide med en produsent som kan faget bilde og video, vil vi synliggjøre både hva vi produserer 

og faget. Dette vil da synliggjøres på nett og i de fora vi er medlem. Vi ønsker og å få produsert noe 

markedsmateriell vi kan ha med oss på messe ol der vi bruker bilder. 

Våre formverktøy er absolutt bærekraftige. De har god kvalitet som gir lang levetid. Det er vi er en 

norsk bedrift som kan gi service på verktøy er en fordel fr våre kunder. Vi vil gjerne ligge i forkant av 

kravene om å bli miljøsertifiserte. Ettersom vi er sertifisert på ISO 9001 kvalitet, er det nærliggende å 

velge 14001 Miljøledelse. Vi kan da bruke dette aktivt i vår markedsføring, samt at vi er godt rustet 

for kravet til kundene. Det står på noen av våre kunders PO at de forventer at vi jobber med å bli 

sertifiserte.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Skriverform
Org.nr:935395682

evy@skriverform.no

Lågenvegen 11
2635 TRETTEN

90776514

Antall årsverk (heltid/deltid): 11 / 0
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evy@skriverform.no
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Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Vi ser et stort behov for å få produsert bilde og video materiell for å vise frem vår produksjon og fag. 

Dette er viktig både med tanke på kommersielt salg og for å vise frem faget med tanke på rekruttering.

Verktøymakerfaget er et vidt og spennende fag, som vi mener det er stort behov for. Med våre 

strategiske planer og behovet i markedet, ser vi at det er behov for flere ansatte i fremtiden. Ved å 

samarbeide med en produsent som kan faget bilde og video, vil vi synliggjøre både hva vi produserer 

og faget. Dette vil da synliggjøres på nett og i de fora vi er medlem. Vi ønsker og å få produsert noe 

markedsmateriell vi kan ha med oss på messe ol der vi bruker bilder. 

Våre formverktøy er absolutt bærekraftige. De har god kvalitet som gir lang levetid. Det er vi er en 

norsk bedrift som kan gi service på verktøy er en fordel fr våre kunder. Vi vil gjerne ligge i forkant av 

kravene om å bli miljøsertifiserte. Ettersom vi er sertifisert på ISO 9001 kvalitet, er det nærliggende å 

velge 14001 Miljøledelse. Vi kan da bruke dette aktivt i vår markedsføring, samt at vi er godt rustet 

for kravet til kundene. Det står på noen av våre kunders PO at de forventer at vi jobber med å bli 

sertifiserte.

Begge disse prosjektene vil styrke vår posisjon i markedet, og styrker vårt arbeid mot satte mål i 

strategien. Vi har som mål å doble vår omsetning til 2025, med det trenger vi og flere ansatte.  Vi vil 

markedsføre Skriverform tydeligere, og vi vil synliggjøre vårt fag. Vi er en bedrift med 

overlevelseskultur, og vi vil styrke vår utviklingskultur. Vi ser et behov i markedet for norske 

verktøymakerbedrifter, og det behovet vil vi dekke.

Effektmål

Gjøre Skriverform bedre kjent i Norge, og Europa. 

Ha en bedre synlighet og vise frem hva vi faktisk selger. 

Ligge i forkant og bli miljøsertifisert før kravet kommer. Bruke dette som et konkurransefortrinn.

Resultatmål

Økt omsetning; 11-22 mill innen 2025

Flere kunder; 6 nye kunder hvert år

Nye ansatte; fra 11 til 14 innen 2025

Miljøsertifisering gjennomført

Måleindikatorer

Omsetning - eksisterende kunder og nye

Nye kunder

Nye ansatte

Nye maskiner innkjøpt

Hit rate på hjemmeside
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Deltagelse på messer og aktuelle fora

Aktiviteter

Produsere filmer og bilder som skal brukes i markedsføring og rekruttering. 

Få produsert opp markedsmatriell som skal brukes på bla messer. 

Oppgradering av hjemmeside 

Kurs i forbindelse med sertifisering og internrevisjon.

Målgrupper

Målgruppen er industrien i Norge. Her har vi stort potensiale. 

Vi har investert i en ny rundsliper som kan gi oss nye kunder på et helt nytt segment. 

Rekruttering går mot elever i alle aldre, og deres foreldre.

Forankring

Prosjektorganisering

Prosjektet ledes av daglig leder. De ansatte vil bli involvert og synliggjort i produksjon av materiell. 

De ansatte vil og bli kurset i ISO 14001. Dette vil foregå som internopplæring fra daglig leder. En 

ansatt vil bli tatt med på hovedkurset.

Samarbeidspartnere

Her er vi på let etter en som er egnet til å lage video og bilder. Det blir en lokal aktør, men ikke 

bestemt hvem. 

Kurset for sertifiseringen vil være Norsk Standard.

Tids-/milepælsplan

Startdato: 01.08.2022 Sluttdato: 01.02.2023 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Det vil bli filmet og fotografert i løpet av høsten. Målet er å ha ferdig materiell i utgangen av 

september. Ny nettside skal være klar innen utgangen av året. 

Kurs for sertifisering skal gjennomføres i oktober. Håper på sertifisering i løpet av utgangen av året. 

Sees i sammenheng med resertifisering av ISO 9001.

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Øyer kommune - Kommunalt næringsfond  - Midler til Strategiprosess

Innlandet Fylkeskommune, 2021 - BIO midler

Innlandet Fylkeskommune, 2020 - BIO midler

Øyer kommune - Kommunalt næringsfond 2020 - ISO sertifisering
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Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Egne timer, 
internopplæring, kr 250,   35 000   35 000

Egne timer, kr 250, 60 
timer   15 000   15 000

Internrevisjon, ekstern 
tjeneste   10 000   10 000

Jobb ny hjemmeside   10 000   10 000

Kjøp av video og bilde 
tjenester   50 000   50 000

Kurs ISO 14001   9 600   9 600

Kurs risikovurdering ISO   5 400   5 400

Markedsmateriell   10 000   10 000

Sum kostnad 145 000 145 000

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

*Søknadsbeløp   100 000   100 000

Egne midler   45 000   45 000

Sum finansiering 145 000 145 000

Geografi

3440-Øyer

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato


