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Uppgifter om sökanden

Organisations-/personnummer: 556698-9645
Namn: Jidoka Innovation AB

Kontaktuppgifter

Lars Lindmark
Adress: Norra Vallgatan 20, 21125 Malmö
Kommun: Malmö

Telefonnummer: 0735-319171
E-post: lars.lindmark@jidoka.se

Kategori

Infrastruktur

Projektnamn

solarXbike förenklar omställning till en grön ekonomi och klimatsmart mobilitet

Projektets startdatum
2016-11-01

Projektets slutdatum
2017-05-31

Projektbeskrivning; syfte och mål

Vi har tagit fram en ny affärsmodell för att tillhandahålla cyklar till marknaden i en cirkulär ekonomisk modell som ändrar spelregler och
skapar behov av nya tjänsteleverantörer.

För att säkerställa alla delar i ett system fungerar behöver vi i liten skala testa detta och bygga upp en organisation som kan leverera
kundnytta i alla delar av detta system.

Vi utgår ifrån vår verksamhetsplats på Stenkrossen som erbjuder projektplats och tillgång till Lunds Öppna Verkstad med koppling till
IKDC och ett nätverk av många kreativa förmågor och kompetenser.

Syfte att öka andelen klimatsmarta transporter i Skåne och utveckla produkter som hamnar högre i EU's s.k avfallshierarki.

Målet är att testa (verifiera) en ny affärsmodell som gör det möjligt att utveckla denna typ av tjänst. En affärsmodell som delar ansvaret för
system och långsiktig hållbarhet mellan brukaren och systemleverantören.

En omställning till ett nytt fossilfritt transportsystem kräver att flera delar i ett system utvecklas samtidigt för att kunna testa alla delar i
systemet i liten skala.

Därför vill vi använda en iterativ och agile utvecklingsmodell som gör det möjligt att anpassa verksamheten efter det man lär under
projektets gång. Vilket innebär att målen uppdateras regelbundet för leda till att syftet uppnås.

Projektets totalkostnad



962 000:-

Sökes från Sparbanksstiftelsen Finn
Post Belopp sökt i kr

Utställningsversion av solarXbike för marknadsföring och utveckling 35 000:-

Cyklar till cykelrätter inköp och konvertering, pendlarcyklar och cargobikes 200 000:-

Laddinfrastruktur 75 000:-

resurser: 3 verksamhetsledare 50% 270 000:-

trainee (9 perioder) 112 500:-

692 500:-

Totalt sökt belopp

692 500:-

Budget

Enkel budget.pdf

Övriga bilagor
Cykelrätt - produktbeskrivning.pdf
Premiär för solcellsdriven laddstation för cyklar på Mejeriet - Lars Lindmark.pdf
De vill rädda världen med elcyklar - Sydsvenskan - lo-res.pdf
Finansiering #01.pdf


