Framlegg: Avslag på søknad til HNV 2021 utlysning 15. April

Prosjektnamn

Forstudie for
destinasjonsutvikling i Loen
og Lodalen

Utvikling av regional
industriell Arena klynge i
Ullensvang / Hardanger

Søkjer

Loen Utviklingslag

Hardanger Industri

Etablering av tverrsektoriel
Ullensvang Næringsråd
organisasjon i
(stifta 09.04.2021)
Ullensvang/Hardanger

Kompetanse og
industrikobling for å
akselerere nyskaping i
sjømatnæringen

The Seafood
Innovation Cluster

Søkt om

Kort samendrag av søknaden

Administrativ vurdering

700 000

Auken i besøk til Loen og Lodalen siste åra har ført med seg store
moglegheiter, men og utfordringar. For å ivareta kvalitetane i Lodalen,
samt å utvikle Loen og Lodalen som ein god plass å bu og reise til, er
det behov for ein ny heilskapleg plan som grunnlag og retning for
utforminga av Loen og Lodalen som reiselivsdestinasjon.
Prosjektgruppa, av lokale bedrifter og Loen Utviklingslag, vil
gjennomføre ein forstudie med overordna mål om å utvikle eit
bærekraftig og trygt reisemål.

Nokre manglar

2 370 000

Hardanger Industri ønsker å etablere og drive et klyngeprosjekt med
formål å utvikle samspillet med de store bedriftenes anskaffelses
miljøer og SMB bedriftene der vi kobler disse sammen i en strukturert
prosess med mål å utvikle SMB aktørene til å øke kapasitet og kvalitet
slik at mer av verdiskapningen rundt de store aktørene blir igjen i
området. Innovasjon og næring, byar og regionar

Nokre manglar

750 000

Prosjektet me no legg ut på er å bygga ein relevant tverrsektoriell
organisasjon på fundamentet som er lagt i prosjektet som
Fylkeskommunen var med på å finansiera i 2019 jmf. Tilsegn-032-2019.
Målet er å bygga nettverk, søka innflytelse og skaffa resultat for
regionen, eller slik som vedtektsfesta formål "Foreininga har til formål
å arbeida for gode rammevilkår for alle næringsgreiner i Ullensvang
kommune, og regionen elles."

Nokre manglar

495 200

NCE Seafood Innovation ønsker å styrke entreprenørskap i
sjømatnæringen og akselerere utvikling av nye ideer og selskaper, samt
styrke nyskaping i og fra Vestlandet. Vi søker derfor om bistand til å
gjennomføre to initiativ; (I) kompetanseprogram om kapitalinnhenting
for tidligfaseselskap og (II) industrikoblingsprogram for startups og
etablert industri. Klyngen har avdekket et sterkt behov for dette
regionalt og i vår næring, og har gjennom testing i 2019/20 fått gode
tilbakemeldinger.

Nokre manglar

Grønn omstilling innen
verdikjedene reiseliv og
petroleum

Ocean Hyway Cluster
(Hub for Ocean)

851 300

Grøn infrastruktur i Grøn
næringspark i Kvinnherad

Kvinnherad
Næringsservice

430 000

Batteriproduksjon til Florø

Kinn kommune

900 000

Etablering av biogassanlegg

Tetter gapet mellom
forskning, utdanning og
næringsliv med en ny
samarbeidsmodell

Jon Grønsberg

Benedicte Skogen

Vestlandsnæringene må ta en ledende rolle i dekarboriseringen for å
sikre fremtidig konkurransekraft og vekst, og hydrogen vil spille en
nøkkelrolle i dette arbeidet. Både petroleums- og reiselivsnæringen er
sentrale næringer i Vestland, og gjennom vårt arbeid i klyngen har vi
identifisert stort potensiale for styrking av konkurransekraft i etablerte
verdikjeder, men og muligheter for å utvikle nye verdikjeder som kan
lede til økt konkurransekraft og eksportinntekter for Vestland.
Prosjektet skal gjere det mogleg å få etablert ein infrastruktur i
næringsparken som er basert på nullutslepp, i tråd med
områdereguleringsplan. Konkrete døme på korleis dette kan løysast er:
klima-og miljøstyring (klimabudsjett og rekneskap m.m), krav i
reguleringsplan, miljøsertifisering, massebalanse, utsleppsfri
anleggsplass, energieffektive bygg, plussbygg, gjenvinning av materiell,
hydrogenfyllestasjon, biogassfyllestasjon, varmegjenvinning,
Aksello, på vegne av Kinn kommune, søker om fylkeskommunen si
støtte til å få batteri-relatert, ny verksemd til Florø. Stor interesse frå
lokalt næringsliv, overskot av elektrisk kraft og vatn samt allereie
etablerte logistikk-kjedar og regulert industriareal gjer lokaliseringa
attraktiv. No trengs partnarar innan teknollogi, forsking og kapital.
Forventa effekt vil være hundrevis av nye kompetansearbeidsplassar i
Kinn og nabokommunane.

Nokre manglar

Nokre manglar

Nokre manglar

1 500 000

Indre Hordaland Miljøverk søker på vegne av eit samarbeid mellom
fleire interkommunale avfallsselskap i Vestland om stønad til å
utarbeida kravspesifikasjon, gjennomføring av anbodsprosedyre og
utarbeiding av søknadar for etablering av biogassanlegg for
husdyrgjødsel og matavfall på Voss.

Nokre manglar

1 145 000

NCE Seafood Innovation er en verdensledende sjømatklynge lokalisert
på Vestlandet. Kartlegging i klyngen har identifisert et tydelig behov for
å koble akademia og industriaktører tettere sammen for
studentsamarbeid. Dette bidrar til økt sysselsetting og styrker
innovasjonstakten på Vestlandet. Prosjektet skal levere en digital
tjeneste som kobler og fasiliterer studentsamarbeid på Vestlandet,
samt kartlegge mulighetene for nasjonal skalering.

Nokre manglar

Prosjektnamn

Rekrutteringstiltak

Sirkulære boliger i bygdene

Søkjer

Måløy Vekst AS

Atheno

Søkt om

Kort samendrag av søknaden

Administrativ vurdering

435 000

Prosjektet handlar om å gjennomføre konkrete tiltak for å styrkje
tilflyttinga og rekrutteringa til verksemdene i Kinn kommune. Gjennom
kompetanseheving i verksemdene, samt etablere gode verktøy, system
og møteplassar mellom næringslivet, offentleg sektor, forsking- og
utdanning og den enkelte, har prosjektet som mål å auke tilflyttinga og
rekrutteringa av rett og nok kompetanse til næringslivet.

Nokre manglar

200 000

For å tiltrekkje seg nye arbeidstakarar og innflyttarar til Distrikts-Noreg,
må kommunane kunne tilby ein attraktivt bolegmarknad i same
område. Det finnst ledige bolegar i distrikta , og desse må frem i lyset.
Korleis kan kommunane synleggjer desse, verta meir attraktive og på
same tid ta vare på miljø, ver meir berekraftige og nytte seg av
sirkulærøkonomi i praksis?

Nokre manglar

Nokre manglar

Gründerspireprogram for
sirkulære forretningsidear,
forprosjekt

Sogn Næring AS

230 000

Me vil etablere eit gründerspireprogram for sirkulære forretningsidear
i Sogn som skal: -Utvikle sirkulære forretningsidear hjå gründerspirer. Forkorte steget frå nyfiken gründerspire til gründerskap gjennom tett
oppfølging i ideutviklingsfasen, openheit og nettverksbygging. -Legge
til rette for tettare kopling mellom eksisterande bedrifter i Sogn og
gründerbedriftene i regionen. -Auke kunnskapen og innovasjonstakten
knytt til sirkulære forretningsmodellar i eksisterande bedrifter.

Støtte til forundersøkelse
rundt etablering av lokalt
godsrute nettverk på sjø i
Vestland fylke

Bergen Havn AS

300 000

Bergen Havn søker støttemidler til arbeid med å utarbeide en
forundersøkelse rundt etablering av lokalt godsrute nettverk på sjø i
Vestland fylke.

Nokre manglar

1 250 000

Måløy Vekst har startet et prosjekt for å kartlegge hvordan vi kan legge
til rette for et mer bærekraftig og verdiskapende reiseliv langs kysten
mellom Solund og Kinn kommuner. Årsaken til avgrensingen er at
kommunen i dette området allerede samarbeider om et felles
destinasjonsselskap, Visit Fjordkysten, så det er allerede etablerte
samarbeid på plass som kan benyttes for å kartlegge og gjennomføre
tiltak.

Nokre manglar

932 000

NONL har ledet arbeidet med prosjektene Greenspot Mongstad (GSM)
, Grønn konkurransekraft i Alver og Nordhordland (GKK) og
Kraftsystemvurdering i Nordhordland. Prosjektene nærmer seg
avslutning og planer og anbefalinger fra rapportene skal nå
operasjonaliseres og følges opp.

Nokre manglar

Verdiskapende og
bærekraftig reiseliv på
kysten

Måløy Vekst AS

Operasjonalisering grønn
konkurransekraft i
Nordhordland

Nordhordland
Næringslag

aFossil | Vekstprogram for
hydrogensatsing

Atheno AS

710 000

Kartlegging og vurdering av
potensiale for etablering av
ny kraftkrevjande næring i
Sogn

Sogn Næring

500 000

Nordfjord Alumni

Nordfjordakademiet

323 100

Utvikling av prosjekt
Geopark Sunnhordland

SAMARBEIDSRÅDET
FOR SUNNHORDLAND
IKS

400 000

Inspirert av innspel frå medlemsbedrifter, næringslivet i Sunnhordland,
fleire generelle artiklar og lesarinnlegg om det grønne skifte, ynskjer
Atheno arbeida fram eit nasjonalt program for hydrogensatsing.
Alternative ikkje fosile drivstoff gir store moglegheitar for vekst og
nyskaping i næringslivet. På same tid er det krevjande å tileigna seg
kunnskap og kompetanse for korleis ein skal utnytta desse
moglegheitane i bedriftane. Me er klar til å stå i bresjen for den nye
Eit forprosjekt for å kartlegge og avdekke potensiale for etablering av
ny kraftkrevjande industri i Sogn (Luster, Sogndal og Vik kommune), for
å sikre at den lokale kraftproduksjonen vert brukt til lokal verdiskaping.
For å leggje til rette for at det vert gjort riktige strategiske vegval for
den framtidige satsinga i dei tre kommunane, ligg det eit felles
kunnskapsbehov, som det dette forprosjektet har som målsetnad å
dekke.
Nordfjord Alumni skal etablere eit omstendig grunnlag for god
kommunikasjon mellom Nordfjordakademiet som knytepunkt for
regionen sine skular, næringsliv og kommunar, og dei som ynskjer å bu
eller flytte til Nordfjord. Slik vil ein på lengre sikt vil framsette
Nordfjordregionen som ein attraktiv bu- og bli-destinasjon. Med tid vil
tiltaket sørgje for rekruttering av unge tilbake til Nordfjord og
informere unge omarbeidsmulegheitene og behova for kompetanse
Skal ferdigstille søknad i 2021 og legge til rette for at Geopark
Sunnhordland på best måte kan svare på krava som ligg føre for å
kunne søke UNESCO Global Geopark Network status. Geopark Shl. er
tildelt status som Norsk Geopark. Geoarv skal brukast for å auke
medvit og forståing av viktige spørsmål som samfunnet står ovafor, t.d
å bruke naturressursane på ein berekraftig måte og dempe effekt av
klimaendringar. Dette vil vera eit kraftig reiskap i arb. med å promotera

Nokre manglar

Nokre manglar

Nokre manglar

Nokre manglar

Prosjektnamn

Søkjer

Søkt om

Kort samendrag av søknaden

Administrativ vurdering

Nokre manglar

Nokre manglar

Strategiprosjekt for
samhandling Visit
FjordKysten og Sunnfjord
Utvikling

Visit FjordKysten AS

300 000

Visit Fjordkysten og Visit Sunnfjord (Sunnfjord Utvikling AS) er
destinasjonsselskap for reiselivsnæringa og kommunane i Sunnfjord og
kysten av Sogn og Fjordane, Vestland Fylke. Dei to
destinasjonsselskapa er små og ønskjer å vurdere ei samanslåing for å
drive destinasjonsarbeidet på ein meir rasjonell måte med større grad
av spesialisering av arbeidsoppgåvene og med målsetting om større
effekt og verdiskaping for reiselivsnæringa i regionen.

Innovasjonsprosjekt betalingsløsning for havner

NCE Finance
Innovation

300 000

Prosjektet tar en utfordring fra Bergen Havn om å finne en løsning for
fakturering og betaling for fremtidens havner og alle relaterte tjenester
ifm havneanløp.

Vandring og verdiskaping i
Verdsarvparken.

Nærøyfjorden
Verdsarvpark

425 000

Videreutvikling av
vekstprogram for
Vestlandsbedrifter

GCE Ocean Technology
SA

700 000

Femdobling i havnæringen Vestlandets
Hvordan kan Vestlandet
Innovasjonsselskap AS
lede an i dette arbeidet?

700 000

Rekruttering til distrikt Karriere i Ullensvang digital portal

Næringshagen i
Ullensvang

30 000

Akselerator for sirkulær
bioøkonomi

Bioregion Institute

1 500 000

K5 -transformasjon må vera
berekraftig innovasjon,
forstudie

Vaksdal
Næringsselskap as

90 000

Søknad om tilskudd til
innovasjon og
næringsutvikling

Høyanger
Næringsutvikling

3 250 000

Verdsarvparken gjennomfører i lag med friviljuge lag og organisasjonar
(tur- og grendalag), repr. for grunneigarar og næringsverksemder,
verneområdeforvaltning, reisemålsselskapet Visit Sognefjord og
arbeids - og styringsgruppe for Aurlandsdalen ei prioritert satsing med
mål om auka vandring/ aktivitet og verdiskaping i Verdsarvparken
generelt og i Aurlandsdalen spesielt. Tilrettelagde turmål - og
opplevingar vert kartfesta, opparbeidd oversikt vert kunnskaps - og
Programmet 100ScaleUps har siden starten i 2018 rettet seg mot
selskap med vekstpotensial (internasjonalt eller inn i nye
markedssegment) og som har forankret strategi for å gjennomføre slik
vekst. Med de siste års utfordringer knyttet til den pågående Covid-19
pandemien, er det behov for å videreutvikle dette programmet slik at
det fortsatt kan gjennomføres tilpasset vår nye hverdag fra og med
2021.
Prosjektet tar sikte på å presentere en felles mental modell
(visualisering og beskrivelse) der kritiske verdikjeder for havnæringene
er visualisert og koblet til unik innsikt ulike deler i disse kjedene. Det
skal gjennomføres et innsiktsstudie som vil være grunnlaget for en
konkret prosjektplan som tilgjengeliggjøres for aktørene i
havnæringene og premissleverandører. Prosjektplanen vil gi mulighet
for at vestlandsindustrien skal kunne etablere nye prosjekt og sikre
Plattformen “Karriere i Ullensvang” er en viktig brikke i en større
satsing for å øke rekruttering til lokalt næringsliv og
utdanningsinstitusjoner. En prosjektgruppe sammensatt av
representanter fra grunnskole, videregående, Ullensvang kommune og
næringsliv avdekket behov for en digital plattform som samler
informasjon om arbeidsliv, arbeidsmarked og utdanningstilbud mot
lokal ungdom og tilflyttere. Plattformen skal tilknyttes yrkes- og
Bioregion Institute er eit designdrive, ikkje-kommersielt institutt i
Bergen med mål om å skape verdi av avfall og erstatte bruk av fossil
plast. Vi kartlegg ressursar av biomasser, utviklar biomaterialer,
bioprodukt og tenester i regionale sirkulære verdikjeder. Vi arbeider
tverrfagleg med næringsliv og forskning, og bygger nettverk med andre
bioregionar i Europa. Saman utviklar vi nye berekraftige løysingar for
framtidas inkluderande og sirkulære byar.
Lokalsamfunna Vaksdal og Stanghelle vil gå gjennom ein omfattande
transformasjon med prosjektet K5, ny E16 og Vossebane, ArnaStanghelle. Transformasjonen må vere berekraftig innovasjon og gje
varige arbeidsplassar. Prosjektet på 26,4 milliardar kroner er fyrste
halvdel av ny veg og jernbane Bergen-Voss. Dette vil vera det største
samferdsleprosjektet i Vestland sidan Bergensbanen sto ferdig i 1909,
og prosjektet vil bidra til betre utnytting av infrastrukturinvesteringa.

Formålet med prosjektet som omsøkes er å omstille store
industriarealer/fabrikk bygninger som fra tidligere innehold en stor
bedrift (Fundo, Nyrstar) innenfor tradisjonell prosessindustri, til en
moderne næringspark som er tilrettelagt for flere bedrifter innenfor
ulike næringer. Næringsparkene skal være spesielt attraktive for nye
næringer innenfor sirkulærøkonomi samt teknologi bedrifter innenfor
både produkt og programvare.

Nokre manglar

Nokre manglar

Nokre manglar

Nokre manglar

Nokre manglar

Nokre manglar

Nokre manglar

Prosjektnamn

Søkjer

Søkt om

Sum

21716600

Kort samendrag av søknaden

Administrativ vurdering

