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Prosjektnamn

Søkjer

Søkt om

Oppsirkulering av maritimt
metall i Gulen og
Nordhordland

Industriutvikling vest

481 000

H2FOOD - Sirkulærøkonomi

Årdal Utvikling

1 151 000

Pilot for regional satsing på
ombruk i Indre Sogn

Pre-springbrett - en raskere
vei til risikokapital

Lærdal kommune

Connect Vest-Norge

Kort samendrag av søknaden

Dette prosjektet er en tidligfase utvikling av en sirkulærøkonomisk
metallindustri i Gulen og Nordhordland som kan gi regionen et
betydelig antall nye arbeidsplasser i det grønne skiftet. Prosjektet tar
sikte på å gi interessentene et strategisk veikart og et grunnlag med
fakta om dekommisjoneringsmarkedet fremover (råstofftilgangen),
relevant aktørbilde, metodene som kan benyttes for oppsirkulering,
behovet for innovasjon, og potensialet for nye bærekraftige
Prosjektets målsetting er å jobbe i mellomrommet mellom ulike
aktørar/konkrete prosjekta/forskingsmiljøa innanfor sirkulærøkonomi
som er kome fram i Årdal, og legge til rette for nødvendig
infrastruktur/rammer for at dei nye bedriftene etablerer seg. Det er eit
mål å få etablert eit pilotanlegg knytt til sirkulærøkonomi som kan
nyttast til testing, utvikling og forsking. Erfaringane frå dette skal kunne
delast med andre industristader i Vestland og bygge nettverk mellom

Tildelt beløp Administrativ vurdering

481 000

Svært god

1 151 000

Svært god

200 000

Målet å sørga for at ting varar lengre og å hindra at avfall oppstår ved
auka ombruk. Vidare å skapa ein attraktiv møteplass i «Grøne Lærdal,
ved å utvikla eit konsept for eit ombrukssenter i Lærdal. Arbeidet vil
gjennomførast i samarbeid med SIMAS AS og Sogndal kommune, som
og har planar innan same tema.

200 000

God

450 000

Prosjektet faller inn under "entreprenørskap og nyskaping". Vi søker
om prosjektstøtte for å videreutvikle et nytt Springbrettkonsept, et PreSpringbrett for å hjelpe gründere med stort vekstpotensiale,
fortrinnsvis internasjonalt, å videreutvikle ideen sin slik at den raskere
kan presenteres for tidligfaseinvestorer og dermed komme raskere i en
kommersialiseringsfase. Vi ønsker å prioritere HAV-gründere og
selskaper med sirkulære forretiningsmodeller.

450 000

God

620 000

God

150 000

God

200 000

God

600 000

God

200 000

God

956 000

God

Grønn 2030 - sirkulære
forretningsmodellar i praksis

Atheno

620 000

Atheno arbeider gjennom det pågåande prosjektet «Grønn 2020» med
å synleggjere dei strategiske forretningsmoglegheitene knytt til
berekraft og grøne løysingar. Med oppfølgingsprosjektet «Grønn 2030»
vil me ta dette eit steg vidare med korleis bedrifter kan tene pengar på
sirkulære forretningsmodellar. Lokale bedrifter og fagfolk står sentralt i
utviklinga av «Modell sirkulær» - eit verktøy og ein metodikk for å
utvikla sirkulærøkonomi med positivt fortegn.

Etablering av Forum for
Landbruksplast

Bioregion Institute

150 000

Forum for landbruksplast skal spre kunnskap, skape dialog og aktivitet
som medverkar til tiltak og løysingar som reduserer og får betre
kontroll på landbruksplast. Dette gjeld både det som allereie er på feil
stad, og det som potensielt kan forsvinne ut i naturen.

Utvikling av
sirkulærøkonomi prosjekt
Stryn

Stryn Næringshage AS

200 000

Omstilling og knoppskyting i
etablert næringsliv

Aksello AS

600 000

20tretti

Startuplab

200 000

Skybasert, virtuell platform
som skal minimere
reisebehov og fysiske
salgsarenaer

Media City Bergen as

956 000

Prosjektet er eit forprosjekt der ein tek sikte på å finne gode måtar å
nytte avfall/overskot frå produksjon i fem industribedrifter. Gjennom
forprosjektet er målet å få opp nye produkt, samarbeid og evt
knoppskyting som kan redusere avfallsmengda frå bedriftene slik at
overskotsmateriale i staden blir ein ressurs som ein i staden brukar i
utvikling av andre produkt. Dei fem bedriftene er alle solide bedrifter
med stor inovasjonskraft og lyst til å utvikle nye, miljøvenlege løysingar.
Aksello ynskjer å bistå etablert næringsliv i regionen til å gjennomføre
naudsynt omstillingsarbeid for å nå dei framtidige måla om eit grønt
berekraftig næringsliv i vår region. Florø er oljehovudstaden i gamle
Sogn og Fjordane. I møte med strammare global, nasjonal og regional
klimapolitikk er det behov for å sjå olje, kraft og energi i samanheng.
Aksello trur at individuell rådgjeving i næringslivet vil sikre
gjennomføringskraft for det viktige omstillingsarbeidet vi står ovanfor.
20tretti er et program hvor vi går sammen for å skape en fossilfri
framtid innen år 2030. Årets program skal ha temaet “the culture of
consumption” og består av 3 deler hvor næringslivsaktører definere
klimahodepiner som grønne startups kan løse. I fjor piloterte vi
prosjektet under navnet “2030 Bergen”, og første versjon av
programmet ble en suksess, mye takket være støtten vi fikk fra
Vestland Fylke og Bergen kommune.
Medieklyngen ønsker å utvikle en ny møteplass og i skjæringspunktet
mellom digitale og virtuelle løsninger, muliggjort av innovasjon og ny
teknologi, der vi rigger for en hybrid fremtid der vi skal reise mindre, og
der digitale og fysiske møteplasser kombineres. Ønsket er også å
speede opp eksport og internasjonalisering i kjølvannet av en svært
krevende tid under covid, og skape trafikk på broen til et internasjonalt
kundesegment. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre bransjer.

Prosjektnamn

Søkjer

Søkt om

Bærekraftig
forretningsmodell for SMB
bedrifter som er motivert
for omstilling

Connect Vest-Norge

1 000 000

Øygarden iverksettes til et
bærekraftig og innovativt
næringsliv

Øygarden
Næringsutvikling Kf

1 000 000

Sosialaksept og barrierer for
å implementere
hydrogenproduksjon fra
vindkraft i Norge

Hub for Ocean

33 500

Prosjektering av hydrogen
testanlegg

Høgskulen på
Vestlandet

396 000

Grønn energi - fra test til
strømnett - Sustainable
Energy Katapult

Sustainable Energy AS

2 220 000

Forprosjekt: Handverksruta i
Nordhordland
Nordhordland UNESCO
Utviklingsselskap IKS
Biosfæreområde

Action Platform Vestlandet

Operasjonell
Innovasjonsarena for
Havnæringene

Grøn Transport Nordfjord fase 1

GLOBAL COMPACT
NETTVERK NORGE

300 000

883 800

Kort samendrag av søknaden

Connect Vest søker delfinansiering til et SMB akseleratorprogram som
vil bidra til å bevisstgjøre, forankre og implementere bærekraftige og
sirkulære forretningsmodeller for omstillingsmotiverte SMB i Vestland
fylke. SMB bedriftene er viktige for regionen , og de står samtidig i en
brytningstid, hvor de må omstille seg til det grønne skiftet og blir mer
sirkulære og bærekraftige. Rundt 60 prosent av arbeidstakerne i Norge
jobber i privat sektor i SMB-bedrifter.
Øygarden er lokasjon for Northern Lights C02 lagring, en del av den
norske klimaløsningen, og Bergen Havn som blir en av de første
utslippsfrie havnene i Europa. Prosjektet bidrar til at energi og marin
industri i Øygarden kan realisere grønne muligheter og sirkulære
forretningsmodeller. Ved å koble på kompetanse fra klynger,
næringsliv, akademia, gründere og kapitalmiljø vil bedriftene få
identifisert sine muligheter, få hjelp til konseptutvikling, møte kunder
Hydrogen produsert fra fornybar kraft anses som utslippsfritt, og det er
mange indikasjoner på at grønt hydrogen vil spille en større rolle på det
globale energimarkedet i årene som kommer. Vestlandet er godt egnet
for utbygging av vindparker for produksjon av hydrogen, men selv om
flere støtter utviklingen av fornybar energiproduksjon er det mye
motstand mot vindkraft på lokalt nivå. Ocean Hyway Cluster ønsker å
utføre en studie av sosial aksept av hydrogenproduksjon fra vindkraft.
Prosjektet er å gjennomføre ei grundig utgreiing og prosjektering av ein
mogeleg hydrogenlab ved HVL på Kronstad. Prosjektet vil inkludere
planlegging av anlegget, dimensjonering, kostnadsanalyse og plassering
på campus. Det vil og bli gjennomført ei risikoanalyse, som Gexcon vil
vere ansvarleg for. I tillegg vil prosjektet inkludere ei behovsanalyse i
relevant industri av kva type utstyr som kan vere aktuelt å investere i.
Denne behovsanalysen skal utførast av Ocean Hyway Cluster.
Testing av fremtidens drivstoff må ikke medfører økte utslipp og sløsing
med ressurser. Prosjektet vil derfor etablere løsninger som sikrer at
grønn energi skapt i testsenteret (Energy House) blir tatt vare på og
overført til strømnettet som sertifisert grønn energi. Samtidig vil
løsningen være del av infrastrukturen i testsenteret og alle
næringslivsaktører kan benytte den til testing av sine konsepter og
ideer. Testsenteret vi ha en varierende kraftproduksjon helt opp til 10
«Handverksruta» skal samle og synleggjere aktørar innan handverk,
kunst og lokalmat i Nordhordland – og hjelpe kunden/turisten i å finne
regionen sine «skjulte skattar». Prosjektet handlar om å finne, løfte og
utvikle det regionale «DNA» for Nordhordland som destinasjon. . Kan vi
skape unike, berekraftige kulturopplevingar og på same tid bidra til
auka verdiskaping for lokale produsentar? Forprosjektfasen skal gje
svar på om Handverksruta er liv laga!
UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, søker
forprosjektmidler for å utrede og utvikle en “action platform” som skal
samle aktører på tvers av bransjer, fagområder og sektorer for løse
barrierene og utforske mulighetene som er skissert i
Vestlandsscenarioene. En action platform i Vestland vil sikre
mobilisering av næringslivet i tråd med smart spesialisering, samarbeid
mellom næringsliv, akademia og forvaltning, og et fokus på bærekraft,
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1 000 000

God

1 000 000

God

33 500

God

396 000

God

2 220 000

300 000

883 800

Svært god

500 000

Vestland har som mål å være Europas ledende region for innovasjon,
forskning og utdanning knyttet til havnæringer og fornybar
energiproduksjon. Det er viktig for bedrifter innen havnæringene at
økosystemet for havnæringer styrkes. Dette utviklingsprosjektet skal
utløse slagkraftige synergier og samarbeid rundt innovasjon, skalering,
kompetent kapital og bærekraftig verdiskaping i havnæringene.

500 000

God

Nordfjordrådet

500 000

I lys av korona situasjonen etablerte Nordfjordrådet i mars 2020 eit
beredskapsteam som støtte for næringslivet i Nordfjord i handtering av
koronakrisa, samt for å starte strategiske utviklingsprosessar for tida
etter krisa.Beredskapsteamet har m.a. gjennomført et vekstprogram,
SMB Utvikling, for små og mellomstore bedrifter i Nordfjord. Grøn
Transport Nordfjord er eit av nettverksprosjekta som er gjennomført
som ein forstudie, og som ein ønsker å formalisere i eit forprosjekt.

500 000

Svært god

Sum

11 841 300

Vestlandets
Innovasjonsselskap AS

11 841 300

