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Fylkesutvalet

Frå:

Fylkesrådmannen

Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 31.03.2019
Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018 - 2019 (HNH) er styrande for bruken
av næringsretta utviklingsmidlar i Hordaland, og gir føringar for andre offentlege etatar sitt utviklingsarbeid i
fylket.
Regional næringsplan for Hordaland, er det overordna styringsdokumentet for handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet vart utarbeidd i slutten av 2017 med støtte frå ei ressursgruppe sett saman av
representantar frå partnarskapen, Bergen kommune, Odda kommune, UH-sektoren, NCE Maritime
CleanTech og Hordaland fylkeskommune. Regionalt næringsforum (RNF) var styringsgruppe og gav
tilråding til fylkesutvalet før endeleg godkjenning. Eit justert handlingsprogram med budsjett for 2019 vart
vedteke i fylkesutvalet 31.01.2019.
Prosjekt og tiltak som skal finansierast blir vurdert opp mot prioriteringane og føringane i
handlingsprogrammet.
Prosjekta som er med i denne oversikta har fått tildelt midlar frå budsjettpost B, C og D som gjeld
Tilrettelegging for næringsutvikling, inkludert øyremerkte midlar i programmet. Med unntak av dei
øyremerka midlane er dette søkbare midlar kor søknadane blir handsama administrativt.
Rapporteringa er i samsvar med budsjettinndelinga i HNH budsjettet for 2019:
B-1: Entreprenørskap og innovasjon
B-2: Relevant kompetanse
B-3: Heilskapleg samfunnsutvikling
B-4: Bransjeretta tiltak
B-5: Fornybarsatsing, grøn konkurransekraft, partnarskap og klimaretta tiltak
B-6: Fylkesoverskridande prosjekt
B-7: Integrering
B-8: Øyremerkte midlar til program
B-9: Øyremerka midlar til samarbeidsaktørar
C: Regionale etablerarfond
D: Omstilling og nyskaping

Side 2/22

Denne oversikta med informasjon om prosjekt som får støtte frå budsjettpost B, C og D i HNH 2018-2019,
blir gjeve som orienteringssak og inneheld:





Tabell med oversikt over alle tilsegn løyvd sidan førre oversikt.
Tabell med samla tal for 2019 fordelt i tråd med inndelinga over.
Kommentarar
Vedlegg med kort presentasjon av dei prosjekta som har fått tilsegn i siste periode.

Siste oversikt vart gjeve til fylkesutvalsmøtet 31.01.2019 med ei oversikt frå 01.10.2018 til 31.12.2018.
Denne oversikta syner utviklinga frå 01.01.2019 til 31.03.2019.
Prosjekt handsama i perioden 01. januar til 31. mars 2019:
Tilsegns
nr

Prosjektnamn

Tilskotsmottakar

Innsatsområde

Prosjektkostnad

Tilsegnssum

007-2019

Forprosjekt "Oppfølging
og nettverkstilfang for
nyetablerarar"

Næringshagen i
Hardanger

B-1:
Entreprenørskap og
innovasjon

300 000

150 000

008-2019

Forsterka industridialog i
SFI søknad Data
assimilation - new
application

NORCE Energi

B-1:
Entreprenørskap og
innovasjon

100 000

100 000

017-2019

NMD StartUp 2019

Stiftelsen
Nordiske
Mediedager

B-1:
Entreprenørskap og
innovasjon

680 000

50 000

025-2019

SFI SGIA - trygg og
bærekraftig oppdrett av
laks

Havforskningsinstituttet

B-1:
Entreprenørskap og
innovasjon

100 000

100 000

030-2019

Forprosjekt: Research
Center for Responsible
Media Technology &
Innovation

Institutt for
informasjons- og
medievitenskap,
UiB

B-1:
Entreprenørskap og
innovasjon

946 166

100 000

199-2018

CSI Earth- SFI
kunnskapsnav innan
geospatial teknologi

NORCE,
Elisabeth Maråk
Støle

B-1:
Entreprenørskap og
innovasjon

100 000

100 000

003-2019

Storm i et vannglass
2019

Maritime Bergen

B-2: Relevant
kompetanse

180 000

35 000

010-2019

Regionalisering av
Trainee Vest

Bergen
Næringsråd

B-2: Relevant
kompetanse

2 808 528

700 000
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032-2019

Organisering av
næringsarbeidet i nye
Ullensvang kommune,
samarbeid kommune
næringliv

Næringshagen i
Odda

B-3: Heilskapleg
samfunnsutvikling

1 500 000

600 000

002-2019

Taste the Coast
Adventure: Pilot

Matarena AS

B-4: Bransjeretta
tiltak

185 000

90 000

015-2019

Økt kunnskap om
fermentering og
konservering av sjømat
hos kokker og
fiskehandlere i Bergen

Matarena AS

B-4: Bransjeretta
tiltak

450 000

150 000

026-2019

Utvikling Bømlo
Fiskerihavn

Bømlo
Fiskerihavn AS

B-4: Bransjeretta
tiltak

1 540 000

580 000

006-2019

Forprosjekt: Etablering
av Arena-klynge Clean
Oceans

NOSCA
(Norwgian Oil
Spill Control
Association)

800 000

400 000

039-2019

ALGET 2 - Fra sjø til
konsument

Det Kongelige
Selskap for
Norges Vel

3 870 000

193 500

014-2019

KARTLEGGINGSPROSJEKT –
Etablering av tidligfase
investornettverk i Sogn
og Fjordane

CONNECT
Vest-Norge

B-6: Fylkesoverskridande
prosjekt

500 000

150 000

029-2019

VC plattform

Bergen
Teknologioverføring AS

B-8: Øyremerkte
midlar til program

9 500 000

2 365 000

040-2019

Inkubator i
Sunnhordland.
Partnerskapsmidlar.

Atheno

B-9: Øyremerka
midlar til
samarbeidsaktørar

3 470 000

600 000

031-2019

Deltakelse på ONS
2018

Hordaland
fylkeskommune

D: Omstilling og
nyskaping

760 000

378 000

Totalt
tilsegn

18

27 789 694

6 841 500

B-5:
Fornybarsatsing,
grøn
konkurransekraft,
partnarskap og
klimaretta tiltak
B-5:
Fornybarsatsing,
grøn
konkurransekraft,
partnarskap og
klimaretta tiltak
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Totalt antal tilsegn fordelt på innsatsområde 2019:

B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
C
D

Innsatsområde
Entreprenørskap og innovasjon
Relevant kompetanse
Heilskapelig samfunnsutvikling
Bransjeretta tiltak
Fornybarsatsing, grøn konkurransekraft,
partnarskap og klimaretta tiltak
Fylkesoverskridande prosjekt
Integrering
Øyremerka midlar til program
Øyremerka midlar til samarbeidsaktørar
Regionale etablerarfond
Omstilling og nyskaping
Totalt

Tal tilsegn
6
2
1
3
2
1
0
1
1
0
1
18

Prosjektkostnader
2 226 166
2 988 528
1 500 000
2 175 000
4 670 000

Støttebeløp
600 000
735 000
600 000
820 000
593 500

500 000
9 500 000
3 470 000
760 000
27 789 694

150 000
2 365 000
600 000
378 000
6 841 500

Det er i perioden gjeve tilsegn til totalt 18 prosjekt og tiltak med ei samla kostnadsramme på om lag 28
millionar kroner. Fylkeskommunen sin finansieringsdel er om lag 25 %.
Tabellane syner at det er store skilnader i fylkeskommunen sin finansieringsdel i dei ulike tiltaka. I somme
av prosjekta er me inne med ein finansieringsdel på over 50%, medan i andre prosjekt er vår
finansieringsdel relativt låg og syner at sjølv med låge finansieringsdelar utløyser me til dels store prosjekt
og tiltak. Samla har vi i år vert med å utløyse prosjekt og tiltak på til saman 27,8 mill kr med å nytte totalt 6,8
mill kr i tilskotsmidlar.
Vi opplever stor etterspurnad etter fylkeskommunale utviklingsmidlar til nærings- og lokalsamfunnsutvikling
og særleg knytt til entreprenørskap og innovasjon, men også næringsretta kompetanse, bransjemidlar og
heilskapleg samfunnsutvikling. På desse områda er budsjettrammene for inneverande år kraftig redusert og
på omlag 1,5 til 2 mill for kvar. Administrasjonen vil difor innføre tiltak for enno sterkare prioritering her og
det kan også bli aktuelt med intern omprioritering mellom postane B1 til B4.
For B-5 Fornybarsatsing, grøn konkurransekraft, partnarskap og klimaretta tiltak blir det fremma ein eigen
strategi for fylkesutvalet til møtet 3. mai. Dette er også kunngjort som ein eigen søknadsordning med
søknadsfrist 3. juni. Vi har difor vore svært tilbakehaldne med å nytte desse midlane så langt i år.
B-7 Intergrering er lyst ut i eigen utlysing med frist 1. april. Det har kome inn fleire gode søknadar som vil bli
handsama i løpet av april og det meste av midlane på denne budsjettposten vil då gå med.
Tildelingsbrev for midlar til etablerarfond er under utarbeiding og midlane vil bli overført med det første.
Midlane til omstilling vart lyst ut i slutten av februar med søknadsfrist 1. mai. Søknader som kom inn før
fristen blir handsama fortløpande medan søknader som kjem inn etter utlysing vil bli handsama i mai/juni.
Forskingsrådet lyser med nokre års mellomrom ut midlar til etablering og drift av sentre for forskingsdrevet
innovasjon, med fleire millionar i støtte kvart år over ein 10 års periode. Ein ny slik søknadsrunde kjem i
2019. Ved tidlegare søknadsrundar har ikkje søknadar frå FoU miljøa i Hordaland nådd opp i konkurransen,
mellom anna på grunn av for dårleg samhandling og samarbeid med næringslivet. Hausten 2018 oppretta
fylkeskommunen difor ei eiga søknadsordning kor FoU miljøa kan søke om inntil 100 000 kr i støtte for å
styrke dialogen og involveringa av næringslivet i samband med slike søknader for 2019. Søknader som
ikkje rakk i bli handsama i 2018 blei overført til 2019 saman med dei unytta midlane for denne ordninga.

Side 5/22

Forprosjekt "Oppfølging og nettverkstilfang for nyetablerarar"
Tilsegn-007-2019
Forprosjekt for å kople mentorer opp mot nye bedriftar i Hardanger.
Totale prosjektkostnader: kr 300 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Andre kommunar i Hardanger:
Eigenbetaling kursdeltakarar:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Kraftfondet Kvam:
Privat næringsliv:

kr 30 000
kr 30 000
kr 150 000
kr 10 000
kr 80 000

Prosjektstart: 01.12.2018.
Prosjektslutt: 30.09.2019.
Prosjekteigar:
Næringshagen i Hardanger
Prosjektleiar:
Sigmund Vereide, sigmund@hardangerhagen.no
Sakshandsamar:
Torill Monstad,
tlf. 55239292, epost: torill.monstad@hfk.no
Samandrag:
Frå søkjer: Det er mange oppstartsbedrifter i Hardanger som tek kontakt for hjelp til å utvikle
forretningsideen etter å ha starta selskap. Bedriftene frå Hardanger ynskjer å få oppfølging etter kursing:
Kopling mot andre etablererar, og ikkje minst etablert nettverk av bedrifter i regionen. Vi ynkjer å teste ut
med mentor i etablerte målbedrifter som vert kopla mot nyetablerte. Dette kan gje ein spanande læring
begge vegar.
Tilsegnsdato: 17.01.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Inkluderande og vekstkraftige lokalsamfunn
Budsjett: B-1 Entreprenørskap og innovasjon
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Forsterka industridialog i SFI søknad Data assimilation - new
application
Tilsegn-008-2019
Auka industridialog i utvikling av søknad om Senter for forskingsdrevet Innovasjon
Totale prosjektkostnader: kr 100 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Hordaland Fylkeskommune:

kr 100 000

Prosjektstart: 16.01.2019.
Prosjektslutt: 18.04.2019.
Prosjekteigar:
NORCE Energi
Prosjektleiar:
NORCE Energi; Randi Valestrand, rava@norceresearch.no
Sakshandsamar:
Siri Hanson,
tlf. 99575879, epost: siri.hanson@hfk.no
Samandrag:
SFI skal knyte industri og forskning tettare for å bidra til innovasjon. Dette prosjekte skal bidra til
industridialog fram mot sønadsfristen. SFI-en vil jobbe med digitalt rammeverk for dataassimilering,
optimalisering og beslutningstaking for nye applikasjoner.
Tilsegnsdato: 21.01.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: FUV - (HNH)
Budsjett: B-1 Entreprenørskap og innovasjon
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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NMD StartUp 2019
Tilsegn-017-2019
NMD StartUp er ein dag under «Nordiske mediedager» som koplar oppstartsbedriftar, investorar, gründarar
og kommunikatørar innan mediebransjen. NMD StartUp avsluttes med pitchekonkurranse for utvalgte
oppstartsbedrifter.
Totale prosjektkostnader: kr 680 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Anna finnansiering:
Bergen Teknologioverføring:
Egne midler:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Innovasjon Norge:
Mediebedriftenes Landsforbund:
PwC:
Sparebanken Vest:

kr
kr
kr
kr

100 000
50 000
80 000
50 000

kr
kr
kr
kr

100 000
50 000
50 000
200 000

Prosjektstart: 01.09.2018.
Prosjektslutt: 30.06.2019.
Prosjekteigar:
Stiftelsen Nordiske Mediedager
Prosjektleiar:
Guri Heftye, gh@mediedager.no
Sakshandsamar:
Tonje Marie Solsvik,
tlf. 98 02 48 92, E-post: tonje.solsvik@hfk.no
Samandrag:
I mediebransjen er det eit uttalt behov for nye løysingar. NMD StartUp inviterer til ein heildagssamling kor
ein tar for seg problemstillingar som mediebransjen treng å løyse. Her koplar ein inviterte oppstartsbedrifter,
investorar og erfarne gründarar, samt sentrale personar frå investeringsavdelingar i medieselskapar. Eit
utval av oppstartsbedrifter/pitchere er invitert til å delta i pitchekonkurransen som skjer på slutten av dagen.
Her vil de pitche for eit dommarpanel med bred erfaring frå investerings- og mediebransjen. I
pitchekonkurransen vil det bli ein vinnar som får hjelp/ein premie til å vidareutvikle ideen/bedriften sin.
Tilsegnsdato: 21.02.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: FUV - (HNH)
Budsjett: B-1 Entreprenørskap og innovasjon
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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SFI SGIA - trygg og berekraftig oppdrett av laks
Tilsegn-025-2019
Industridialog i utvikling av søknad om Senter for forskingsdrevet innovasjon.
Totale prosjektkostnader: kr 100 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
I tillegg vert det lagt inn eigeninnsats.
Prosjektstart: 07.02.2019.
Prosjektslutt: 25.09.2019.

kr 100 000

Prosjekteigar:
Havforskningsinstituttet
Prosjektleiar:
Anna Wargelius, anna.wargelius@hi.no
Sakshandsamar:
Siri Hanson,
tlf. 99575879, epost: siri.hanson@hfk.no
Samandrag:
Det nye senteret tar sikte på å bidra til trygg og berekraftig oppdrett av laks ved å hente ut fordeler fra
genom- og genredigerings teknologi – spesielt igjennom å utvikle genom-kunnskap og metodologi spesifikt
for denne industrien.
For god næringsforankring i prosessen fram mot søknad vert det gjennomført dialogmøte der
nøkkelbedrifter inviteres for å sikre fokus på næringa sine utfordringer.
Tilsegnsdato: 11.02.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: FUV - (HNH)
Budsjett: B-1 Entreprenørskap og innovasjon
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Research Center for Responsible Media Technology & Innovation
Tilsegn-030-2019
Auka industridialog i utvikling av søknad og Senter for forskingsdrevet Innovasjon innan media
Totale prosjektkostnader: kr 946 166
Finansieringsplan for prosjektet:
Støtte fra Hordaland fylkeskommune:
Forskningsadministrativ avdeling:
Institutt for informasjons- og medievitenskap:
SV-fakultetet, strategiske midler:

kr
kr
kr
kr

100 000
50 000
446 166
350 000

Prosjektstart: 01.10.2018.
Prosjektslutt: 15.09.2019.
Prosjekteigar:
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Prosjektleiar:
Ola Roth Johnsen
Sakshandsamar:
Siri Hanson,
tlf. 99575879, epost: siri.hanson@hfk.no
Samandrag:
SFI skal knyte industri og forskning tettare for å bidra til innovasjon. Dette prosjekte skal bidra til
industridialog fram mot sønadsfristen. SFI-en Research Center for Responsible Media Technology and
Innovation vil jobbe med temaer fra TV- og nyhetsområdet.
Tilsegnsdato: 20.02.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: FUV - (HNH)
Budsjett: B-1 Entreprenørskap og innovasjon
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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CSI Earth- SFI kunnskapsnav innan geospatial teknologi
Tilsegn-199-2018
Forsterka industridialog i utvikling av prosjekt og fram mot søknad om etablering av senteret.
Totale prosjektkostnader: kr 100 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr 100 000

Prosjektstart: 01.12.2018.
Prosjektslutt: 31.03.2019.
Prosjekteigar:
NORCE, Elisabeth Maråk Støle
Prosjektleiar:
Simon John Buckley, sibu@norceresearch.no
Sakshandsamar:
Siri Hanson,
tlf. 99575879, epost: siri.hanson@hfk.no
Samandrag:
CSI-EARTH har som mål å være et kunnskapsnav for forskning og innovasjon innen geospatial teknologi.
Prosjektet skal sørge for god foranring i industrien fram mot søknadsfristen sor SFI.
Tilsegnsdato: 20.12.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: FUV - (HNH)
Budsjett: B-1 Entreprenørskap og innovasjon
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Storm i et vannglass 2019
Tilsegn-003-2019
Studentarrangementet Storm i et vannglass
Totale prosjektkostnader: kr 180 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Bergen Kommune:
Grieg Foundation:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Lerøy:
Salmon Group:
Springbrettet:
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse:

kr 35 000
kr 25 000
kr 35 000
kr
kr
kr
kr

20 000
10 000
25 000
30 000

Prosjektstart: 03.12.2018.
Prosjektslutt: 12.04.2019.
Prosjekteigar:
Maritime Bergen v/Line Andersen
Prosjektleiar:
Line Andersen, line@maritimebergen.no
Sakshandsamar:
Inge Døskeland,
tlf. +47-55239315, epost: inge.doskeland@hfk.no
Samandrag:
Sammen med NCE Maritime CleanTech, GCE Subsea, Salmon Group og studentorganisasjonen
Springbrettet skal studentarrangementet Storm i et vannglass gjennomføres 28. mars 2019 for å
introdusere unge under utdanning for de blå næringene i Bergen.
Tilsegnsdato: 08.01.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Regionale tiltak for næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-2 Relevant kompetanse
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Regionalisering av Trainee Vest
Tilsegn-010-2019
Det er ein global tendens til at personar med høg kompetanse vert tiltrekt av større byar og vekk frå
distrikta. Samtidig som tilgong på rett kompetanse er avgjerende for utviklinga av ein region. Bergen
Næringsråd skal regionalisere Trainee Vest. Regionaliseringen av programmet skal strekke seg frå Stord i
sør til Nordhordland i Nord
Totale prosjektkostnader: kr 2 808 528
Finansieringsplan for prosjektet:
Bergen Næringsråd egeninnsats:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Inntekt traineebedrifter:
Sparebanken Vest - Næringsutvikling:

kr 758 528
kr 700 000
kr 950 000
kr 400 000

Prosjektstart: 15.08.2018.
Prosjektslutt: 15.06.2020.
Prosjekteigar:
Bergen Næringsråd
Prosjektleiar:
Stine Fjeldstad, stine@bergen-chamber.no
Sakshandsamar:
Heidi Bjønnes Larsen,
tlf. -, epost: heidi.bjonnes.larsen@hfk.no
Samandrag:
Trainee Vest har i ti år lykkast med å kople arbeidsgivarar med nyutdanna med rett kompetanse.
Programmet har hovedsakeleg hatt nedslagsfelt i Bergensområdet.
Programmet har ein klar ambisjon om å skape ein fordeling av stillingar som i større grad speglar
arbeidsmarknaden i regionen. Med rundt 1200 søkarar til traineestillingane i 2018, vil regionalisering av
Trainee Vest tiltrekke høg kompetanse òg til omegnskommunar. Statistikk frå tidligare deltagarar viser at 9
av 10 traineer får tilbod om vidare tilsetting etter traineeprogrammet, og mange blir verande i traineebedrifta
i mange år. Programmet har skapt ein vinn-vinn situasjon for arbeidsgivarar og nyutdanna; arbeidsgivarar
tiltrekker kandidatar med høg kompetanse frå inn- og utland, mens nyutdanna kjem i arbeid og blir satsa på.
Tilsegnsdato: 30.01.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Regionale tiltak for næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-2 Relevant kompetanse
Innsatsområde: B-2: Opplæring og utdanning
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Organisering av næringsarbeidet i nye Ullensvang kommune,
samarbeid kommune næringliv
Tilsegn-032-2019
Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang Herad skal bli til Ullensvang kommune frå 01.01.2020. Eit
av hovedsatsningsområda til den nye kommunen skal vere å bidra til næringsutvikling, skape nye
arbeidsplassar og folkevekst. Næringslivet og næringsarbeidet i dei tre kommunane er i dag mangfoldig,
men dårlig og tilfeldig organisert. Dette ønskjer den nye kommunen å gjere noko med. Det er óg eit mål at
modellen kan brukast av andre kommuner.
Totale prosjektkostnader: kr 1 500 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Egeninnsats:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Hardanger indistri:
Jondal Kommune:
Odda kommune:
Ullensvang herad:
Ullensvang Næringsforum:

kr 400 000
kr 600 000
kr
kr
kr
kr
kr

50 000
100 000
200 000
100 000
50 000

Prosjektstart: 01.03.2019.
Prosjektslutt: 30.06.2020.
Prosjekteigar:
Næringshagen i Odda
Prosjektleiar:
Øyvind Stueland, oyvind@nhodda.no
Sakshandsamar:
Heidi Bjønnes Larsen,
tlf. 99613868, epost: heidi.bjonnes.larsen@hfk.no
Samandrag:
Både nye og gamle kommunar i det det nye Vestland har utrykt ambisjonar om å bidra til auka verdiskaping
i eigen kommune og regionen rundt. Sterke regionsenter spelar ein sentral rolle i nye og gamle kommunar i
nye Vestland. Attraktive regionale senter legg grunnlag for vekst i heile fylket. Sentera skal utformast slik at
dei er attraktive å vere, bu og drive næring i. Det er viktig at nye og gamle kommunane tek eit regionalt
ansvar utover eigene kommune grenser.
Tilsegnsdato: For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Inkluderande og vekstkraftige lokalsamfunn
Budsjett: B-3 Heilskapleg samfunnsutvikling
Innsatsområde: B-3: Regional nærings- og samfunnsutvikling
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Taste the Coast Adventure; Pilot
Tilsegn-002-2019
Pilot for å etablere «Taste the Coast Adventure» med opplevingsverksemder kopla til «Smak av kysten».
Totale prosjektkostnader: kr 185 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Deltageravgift:
Egeninnsats Smak av kysten:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
NCE Tourism øk. bidrag:

kr 15 000
kr 30 000
kr 90 000
kr 50 000

Prosjektstart: 18.11.2018.
Prosjektslutt: 30.04.2019.
Prosjekteigar:
Matarena as
Prosjektleiar:
Matarena AS v/Alexandra Krage Angell, alexandra@matarena.no
Sakshandsamar:
Siri Hanson, tlf. 99575879, epost: siri.hanson@hfk.no
Samandrag:
Det er planen å gjennomføre ein pilot for å kartlegge muligheten for å etablere ei ny «grein» i Smak av
kysten med opplevelsesbedrifter; «Taste the Coast Adventure».
I samarbeid med NCE Tourism skal prosjektet konkret lage mal for sertifisering av opplevelsesbedrifter
innan matservering. Piloten skal kartlegge behov for matfaglig kompetanse, foreslå plan for langsiktig
kompetanseutvikling, definere samarbeidsmuligheter med lokale aktører og inn mot «Smak av kysten»nettverket generelt.
Tilsegnsdato: 07.01.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Regionale tiltak for næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-4 Bransjeretta tiltak
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Auka kunnskap om fermentering og konservering av sjømat hos
kokker og fiskehandlarar i Bergen
Tilsegn-015-2019
Kompetanseheving og auka kunnskap om tradisjonelle konserveringsmetodar for fisk
Totale prosjektkostnader: kr 450 000
Finansieringsplan for prosjektet:
*Støtte fra Hordaland fylkeskommune:
Egeninnsats deltakere/medlemmer Smak av
kysten:
Egeninnsats Smak av kysten/styringsgruppe:
Innbetaling kursdeltagelse:

kr 150 000
kr 250 000
kr 30 000
kr 20 000

Prosjektstart: 15.02.2019.
Prosjektslutt: 15.06.2019.
Prosjekteigar:
Matarena AS
Prosjektleiar:
Alexandra Krage Angell
Sakshandsamar:
Siri Hanson,
tlf. 99575879, epost: siri.hanson@hfk.no
Samandrag:
Restaurantane og fiskehandlarane i Hordaland skal gjennom dette prosjete heve kompetansen innan
tradisjonsmat og få inngåande kunnskap om håndverket ved fermentering og konservering av sjømat. Det
er også eit ønske om å lære meir om historien til den tradisjonsrike rakfisken, tørrfisken, lutefisken,
persetorsken og lubbesilda som gjennom tida har vore med på å definere vestlandsk matkultur.
Tilsegnsdato: 28.01.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Regionale tiltak for næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-4 Bransjeretta tiltak
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Utvikling Bømlo Fiskerihavn
Tilsegn-026-2019
Eit regionalt knutepunkt for logistikk på sjø med fiskeri og fiskeindustri som merkevare
Totale prosjektkostnader: kr 1 540 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Andre aktørar timar:
Bømlo Fiskeriham midlar:
Bømlo kommune:
Eigarar i BF timar:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr
kr
kr
kr
kr

300 000
210 000
50 000
400 000
580 000

Prosjektstart: 01.01.2019.
Prosjektslutt: 31.12.2019.
Prosjekteigar:
Bømlo Fiskerihavn AS
Prosjektleiar:
Lars Solberg, lars@atheno.no
Sakshandsamar:
Inge Døskeland,
tlf. +47-55239315, epost: inge.doskeland@hfk.no
Samandrag:
Sunnhordland planlegg fiskerihamn i Langevåg heilt sør på Bømlo, tett på skipsleia gjennom Bømlafjorden
og Nordsjøen. Hamna skal verta eit regionalt knutepunkt for logistikk på sjø med fiskeri og fiskeindustri som
merkevare. Bakom hamna skal det verta 800 da næringsområde, tilrettelagt for fiskeindustri,
fiskematproduksjon, tenesteyting til fiskeflåten, anna industri og næring. I omstillingsarbeidet til
Sunnhordlandsindustrien er dette ei særs viktig satsing.
Tilsegnsdato: 18.03.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Inkluderande og vekstkraftige lokalsamfunn
Budsjett: B-4 Bransjeretta tiltak
Innsatsområde: B-5: Klimaretta tiltak
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Forprosjekt: Etablering av Arena-klynge Clean Oceans
Tilsegn-006-2019
Forprosjektets mål er å etablere grunnlaget for en solid søknad på arenaklynge-programmet til Innovasjon
Norge.
Totale prosjektkostnader: kr 800 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Innskudd fra NOSCA:
Støtte fra Fylkeskommune:
Timer (egeninnsats) klyngebedrifter:

kr 300 000
kr 400 000
kr 100 000

Prosjektstart: 01.01.2019.
Prosjektslutt: 01.10.2019.
Prosjekteigar:
NOSCA (Norwgian Oil Spill Control Association)
Prosjektleiar:
Trond Helge Hansen, thh1965@gmail.com
Sakshandsamar:
Inge Døskeland,
tlf. +47-55239315, epost: inge.doskeland@hfk.no
Samandrag:
Utnytte 45 års unik, norsk erfaring innenfor oljevern, og ta medlemsforeningen NOSCA (Norwegian Oil Spill
Control Association) et steg videre ved å søke arena-status innen feltet «plast i havet». Forprosjektets mål
er å etablere grunnlaget for en solid søknad på arenaklynge-programmet til Innovasjon Norge. Prosjektet
«Clean Oceans» har som mål å sikre Norge, med Vestlandet i spissen, posisjonen som det ledende
kompetansesenteret for oppsamling og håndtering av plast og mikroplast i havet.
Tilsegnsdato: For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Regionale tiltak for næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-5 Fornybarsatsing, grøn konkurransekraft, partnarskap og klimaretta tiltak
Innsatsområde: B-5: Fornybarsatsing, grøn konkurransekraft, partnarskap og klimaretta tiltak
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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ALGET 2 - Fra sjø til konsument
Tilsegn-039-2019
Norges Vel søker om en videreføring av ALGET 1 - Fra dyrking til produkt- og næringsutvikling til ALGET 2
- Fra sjø til konsument.
Totale prosjektkostnader: kr 3 870 000
Finansieringsplan for prosjektet:
*Støtte fra Hordaland fylkeskommune:
Egeninnsats av prosjektpartnerne:
Møre og Romsdal Fylkeskommune:
NORA:

kr
kr
kr
kr

193 500
1 548 000
193 500
1 935 000

Prosjektstart: 01.03.2019.
Prosjektslutt: 30.12.2021.
Prosjekteigar:
Det Kongelige Selskap for Norges Vel
Prosjektleiar:
Turi-Britt Kuepers, turi-britt.kuepers@norgesvel.no
Sakshandsamar:
Inge Døskeland,
tlf. +47-55239315, epost: inge.doskeland@hfk.no
Samandrag:
Norges Vel søker om en videreføring av ALGET 1 - Fra dyrking til produkt- og næringsutvikling til ALGET 2
- Fra sjø til konsument. Der ALGET 1 ikke har hatt en begrensing av tiltenkt bruk, er formålet med ALGET 2
et hovedfokus på produksjon av mat og kosmetikk, basert på både viltvoksende og dyrket makroalger. Nye
tema i ALGET 2 er videre bærekraftig høsting av viltvoksende makroalger, mattrygghet og standardisering
samt økt fokus på prosessering og markedsbehov innen områdene mat og kosmetikk.
Tilsegnsdato: 18.03.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Regionale tiltak for næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-5 Fornybarsatsing, grøn konkurransekraft, partnarskap og klimaretta tiltak
Innsatsområde: B-5: Fornybarsatsing, grøn konkurransekraft, partnarskap og klimaretta tiltak
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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KARTLEGGINGSPROSJEKT – Etablering av tidligfase
investornettverk i Sogn og Fjordane
Tilsegn-014-2019
Målsetningen med prosjektet er å finne/utvikle et hensiktsmessig system for å øke tilgangen til tidligfase
kapital til gründere i Sogn og Fjordane
Totale prosjektkostnader: kr 500 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Sogn og Fjordane Handlingsprogram.......:

kr 150 000
kr 350 000

Prosjektstart: 15.02.2019.
Prosjektslutt: 31.08.2019.
Prosjekteigar:
CONNECT Vest-Norge
Prosjektleiar:
Hege Elvestad, hege.elvestad@connectnorge.org
Sakshandsamar:
Torill Monstad,
tlf. 55239292, epost: torill.monstad@hfk.no
Samandrag:
Målsetningen med prosjektet er å finne/utvikle et hensiktsmessig system for å øke tilgangen til tidligfase
kapital til gründer, samt redusere tiden gründer bruker å hente denne «type» kapital. Dette gjennom å
utvikle et «system» for å tilby investor et økt antall kvalitet-sikret tidligfase gründere. Investor kan da blant
annet øke antall investeringer og få diversifisert sin investeringsportefølje. Aksello, Kunnskapsparken i Sogn
og Fjordane og Connect er formelle søkere.
Tilsegnsdato: 28.01.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Regionale tiltak for næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-6 Fylkesoverskridande prosjekt
Innsatsområde: B-6: Fylkesoverskridande prosjekt
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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VC plattform
Tilsegn-029-2019
BTO/VIS ønskjer å styrke kapitaltilgangen for vekstbedrifter ved å etablere ein ny finansmuskel innafor
Venture Capital i Bergen. Det eksisterer i dag berre eit såkorn-fond i Bergen, Sarcia Seed. Støtte til dette
prosjektet er tilrådd av Regionalt næringsforum og vedteke av fylkesutvalet.
Totale prosjektkostnader: kr 9 500 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Anna finansiering:
BTO:
Forskningsrådet:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr
kr
kr
kr

135 000
5 000 000
2 000 000
2 365 000

Prosjektstart: 01.01.2018.
Prosjektslutt: 30.06.2019.
Prosjekteigar:
Bergen Teknologioverføring AS
Prosjektleiar:
Dag Finne, dag.finne@bergento.com
Sakshandsamar:
Arthur Kristian Arnesen,
tlf. -, epost: arthur.kristian.arnesen@hfk.no
Samandrag:
Vi ønsker å etablere en Venture Capital (VC) plattform med et tog av nye VC fond. Hensikten er å sikre
tidligfasefinansiering for pre-såkorn, såkorn og serie A fasen for kapitaltrengende selskaper i Hordaland.
Det er viktig at selskapene formidler riktig informasjon til riktig tid, slik at VC/BAN miljøene kan respondere
tilsvarende raskt. Målet er å optimalisere Due Diligence prosessen og redusere ressursbruk for å
kommunisere budskapet inn mot kapitalmiljøene.
Tilsegnsdato: 19.02.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-8 Øyremerka midlar til prosjekt og program -VC plattform BTO
Innsatsområde: B-1: Nettverk og klynger
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Inkubator i Sunnhordland. Partnarskapsmidlar.
Tilsegn-040-2019
Som ei del av partnarskapsavtalen mellom Hordaland fylkeskommune og Atheno har fylkeskommunen
forplikta seg til å yte eit årleg bidrag til inklubatordrifta. Denne tilsegna omfattar slik støtte for 2019.
Totale prosjektkostnader: kr 3 470 000
Finansieringsplan for prosjektet:
*Støtte fra Hordaland fylkeskommune:
Deltakarar/avgift:
Kommunar i Sunnhordland:
Siva:
Tilskot frå bedrifter:
Timar bedrifter:

kr
kr
kr
kr
kr
kr

600 000
350 000
225 000
2 000 000
100 000
195 000

Prosjektstart: 01.01.2019.
Prosjektslutt: 31.12.2019.
Prosjekteigar:
Astrid Kjellevold
Prosjektleiar:
Kjetil Djuve, kjetil@atheno.no
Sakshandsamar:
Arthur Kristian Arnesen,
tlf. -, epost: arthur.kristian.arnesen@hfk.no
Samandrag:
Atheno har sidan 2004 drevet inkubator i Sunnhordland. Med fokus på at det heile tida veks fram sterke
bedrifter, frå tidleg fase til etablering, drift og til vekst. Gjennom perioden har ein kunna visa til gode resultat.
Atheno utøver eit målretta arbeid med å dele av sin inkubatorerfaring/-kompetanse, bistå med rådgjeving for
at nyetableringar, etablerte verksemder, kommunar og verkemiddelapparat skal arbeida godt saman på
tvers av bransjar og kommunegrenser.
Tilsegnsdato: 08.03.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Regionale tiltak for næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-9 Øyremerka midlar til samarbeidsaktørar
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Deltakelse på ONS 2018
Tilsegn-031-2019
ONS vert arrangert anna kvart år og er største møteplassen for offshorenæringa i Noreg. Både Hordaland
og Sogn og Fjordane har hatt fellesstand kvar for seg fleire gongar, men dette er fyste gong med
fellesstand. 19 utstillarar var representerte på standen, med likeleg fordeling mellom fylka.
Totale prosjektkostnader: kr 760 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr 378 000

Prosjektstart: 01.08.2017.
Prosjektslutt: 01.10.2018.
Prosjekteigar:
Hordaland fylkeskommune
Prosjektleiar:
Audun Erik Sunde, audun.erik.sunde@sfj.no
Sakshandsamar:
Arthur Kristian Arnesen,
tlf. -, epost: arthur.kristian.arnesen@hfk.no
Samandrag:
Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune ynskjer å samla regionalt næringsliv til ein
felles regional paviljong under oljemessa Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger. ONS er den viktigaste
møteplassen for den internasjonale olje- og energisektoren, med nærare 100.000 besøkande i perioden 2730. august 2018.
Tilsegnsdato: 19.02.2019
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.65 - Omstilling
Budsjett: D: Omstilling og nyskaping
Innsatsområde: D: Omstilling og nyskaping
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland

