Digital utveckling och innovation tillsammans
Compare är ett kluster som samlar de företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla
Värmland till en attraktiv digital region med nationell och internationell spets. För det krävs att vi tänker bortom morgondagen
och driver digital utveckling och innovation tillsammans.

Digital kompetens

Compare satsar på tre uttalade fokusområden för att utveckla
en attraktiv digital region: digital kompetens, digital affärsutveckling och digital innovation.
Företag och offentlig sektor står inför en digital transformation
för att långsiktigt klara sina uppdrag och möta individers krav
och behov av nya innovativa tjänster och produkter. Beslutsfattare och ledare ställs inför svåra vägval i en snabbt föränderlig
och allt mer digital omvärld. Nya affärsmodeller behöver utvecklas och behovet av digital kompetens har aldrig varit större.
Aldrig förr har det funnits lika stora incitament att möta utmaningarna tillsammans. Med en global och snabbt växande marknad ser vi samarbete som en förutsättning för att lyckas. Att
vara en liten region skapar dessutom utmärkta förutsättningar
att näringsliv, offentlig sektor, akademi och medborgare tillsammans skapar en nationell och internationellt attraktiv digital
region. Ensam är inte stark i den nya digitala världen.

Digital affärsutveckling

Digital innovation

Digital kompetens

Tillsammans säkrar vi framtidens digitala kompetens.
Vi ska få fler att utbilda sig och arbeta med det digitala
i vår region och kompetensnivån ska vara internationellt attraktiv. Det skapar förutsättningar för tillväxt och
utveckling i företag och organisationer. Fler företag och
människor med digital kompetens ska etablera sig och
flytta till regionen. Karlstads universitet ska tillsammans
med företag och offentlig sektor fortsätta utveckla en
internationell spets inom det regionala satsningsområdet - digitala välfärdstjänster.

Digital affärsutveckling

Genom att öka kunskapen och tillgängligheten till
digitala möjligheter skapas förutsättningar för att fler
företag tillvaratar digitaliseringens möjligheter och gör
affärer tillsammans. Tillväxt och utveckling inom digitalisering stimuleras för såväl företag, organisationer som
individer. Omvärldsbevakning ökar kunskapen och identifierar möjligheterna till digital utveckling och innovation. Compare bidrar till att ta den digitala världen till
Värmland.

Digital innovation
Tillsammans skapas en innovationsmiljö och ett ekosystem med nationell och internationell spets. Vi fokuserar
särskilt på digitala välfärdstjänster och hälsa samt innovativa digitala lösningar för industrin. Stora satsningar
görs på tvärvetenskaplig forskning inom tjänsteinnovation, informationssäkerhet, datakommunikation och hälsovetenskap. Miljöer för att innovera tillsammans byggs
upp och offentlig sektor öppnar upp sina verksamheter
för att testa nya produkter och tjänster i verkliga miljöer. Stora satsningar görs för att underlätta och stötta
våra regionala företag i utvecklingen av nya produkter
och tjänster. Utgångspunkten för utveckling är individers
valfrihet och egenförmåga. Alla satsningar bidrar till
Agenda 2030.
Compare är öppet för alla företag, organisationer och
individer som vill bidra. Häng med på resan att utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region - en
förutsättning för tillväxt och ett hållbart skönt liv i
framtiden!

