Søknader gitt administrativt avslag ved fullmakt fylkesdirektør. Jfr. Heimel i retningslinjer for verkemiddelbruk og utlysingstekst i HNV-utlysing 15. april
2021
Søkt om

Kort samandrag av søknaden

Konsoll 2021

Dataspillsenter
et

100 000

Konsoll er Norges største dedikerte spillutviklerkonferanse. Konferansen avvikles i Bergen, og tiltrekker seg mer
enn 400 profesjonelle, studenter, og entusiaster fra hele Norge og resten av verden. Deltakerne samler seg til
foredrag, verksteder og diskusjoner om alt fra kunst og design, til forretningsforståelse og investorrelasjoner.
Spillutvikling er fremdeles en ung næring, særlig her til lands, og målet med Konsoll er å engasjere, synliggjøre
og styrke den voksende industrien i Norge.

Søknad om
midlar til
innovasjon

Modalen
pensjonat

172 000

Me eig og driv Modalen pensjonat, men må gjere endringar for å få det til å fungere. Me har gjort mykje, men
ynskjer å vidareutvikle arbeidet med lokale suvenirar og transportmiddel til gjestar, og slik sikre ein full
arbeidsstilling, og helst fleire

Søknad
gjestehavn
Eikelandsosen

Bjørnafjorden
kommune

500 000

Prosjektet har som formål å få etablert en gjestehamn i Eikelandsosen, kommunedelsenter i Bjørnafjorden
kommune. I kommunen sør for Bergen ligger det flere attraktive gjestehavner, blant annet Os, Våge, Rosendal
og Bekkjarvik. Felles for havnene er at de bidrar til stor grad av sysselsetting og verdiskaping for
lokalsamfunnene rundt. Eikelandsosen ligger ideelt plassert i enden av Fusafjorden, med sentrumsfasiliteter
some jøpesenter, spisesteder, bobilparkering, volleyballbane og turløyper.

B-Nature Covid19 Overlevelses Be Nature Drift
Strategi 2019as
2021

855 500

Be Nature Drift er driftsselskapet som driver både: -Strand Fjordhotel -Strand Fjordmotell -Hardanger
Basecamp -Osa Kafeen -B-Active Center De nye ideene og prosjektene til utvikling er: 1. Hotel: det kinesiske
marked 2. Hardanger Basecamp:Ny Lavvo 3. Yoga - Yoga Retreat Senter - Yoga Education Senter - Yoga
Studio i Strand Fjordhotel - Yoga Studio i Hardanger Basecamp 4. B-Active Center - Ny Plassering - Nye Utleie
Produkter 5. Osa Kafeen - Introdusere som destinasjon - Bussturisme & grupper

Kvinnheradkonf
eransen Grøn
Kvinnherad
omstilling i
Næringsservice
Nærinsglivet

170 000

Kvinnherad Næringsservice ein medlemstyrt organisasjon som skal ha hovedfokus på næringsutvikling og
service/rådgjeving til medlemmene. FN sine bærekraftsmål for næringslivet i Kvinnherad Kommune er
grunnlaget for dette prosjektet. Næringslivet må omstille seg inn mot det grønne skiftet. KNS ønsker å
orientere alle bedrifter i regionen hva det innebærer og lage en konferanse med temaet . GRØN OMSTILLING I
NÆRINGSLIVET. Temaet er også nøye valgt da vi også arbeider prosjektet : Grøn Næringspark.

Lever Lokalt nettside for
bestililng av
produkter fra
småskalaprodus
enter

801 500

Utvikle en nettbasert salgskanal hvor småskalaprodusenter kan selge lokale matvarer. Varene vil bli
transportert og levert ut på flere faste plasser i ulike byer for å gi større tilgang på unike produkter.
Mulighetene for vekst og utvikling er store regionalt og nasjonalt i distrikts Norge for småskalaprodusenter som
holder til i områdene med mindre muligheter til salg. Oppstart er ønsket ila. vår og sommer, med stadig
utvikling til å bli større og dekke flere områder i Norge.

Prosjektnamn

Søkjer

SKAKKE
RØYKERI AS

DnV (Det norske Veritas) vil utarbeide og utføre et eget detaljert test- og kvalitetssikringsprogram med
etablering av de funksjonelle krav og kundenes forventninger. Herunder HAZID (Identifikasjon av farer) og
FMEA (Failure Mode Effect Analyses).
Testen vil fysisk teste ut funksjonene under realistiske forhold i en
typisk operasjonell fase. Skulle det avdekkes feil kilder må disse analyseres og forklares før de korrigeres /
forbedres.

TQ teknologi
kvalifisering

Dimeq AS

THE OCEAN —
Samarbeid for
havnæring,
forskning og
akademia i
Vestland

Vestlandets
Innovasjonssel
skap AS

350 000

Samarbeidsprosjektet THE OCEAN 2021 skal bidra til å styrke Vestland som regionen med utstrakt kompetanse
og erfaring innen bruk av havets ressurser og Bergens posisjon som havbyen både nasjonalt og internasjonalt.
THE OCEAN som samarbeidsprosjekt og felles møteplass på tvers av havnæringene, forskning og akademia ble
etablert i 2019. Samarbeidspartnere har på kort tid skapt et momentum og er blitt en anerkjent møteplass for
havnæringene. Pioneering a Sustainable Ocean!

PopUp Otternes

Jannet Holding
AS

280 000

Mat og kulturreiser er en voksende trend. Popup som konsept kan gi nye regioner og mindre steder muligheten
til å være en del av denne utviklingen. Otternes bygdetun er utgangspunktet for prosjektet og ligger i fjellsiden
med utsikt over Aurlandsfjorden. Denne perlen av en kulturskatt er tilgjengelig for allmenheten, men i de siste
årene har hverken formidling eller servering vært et tilbud på stedet.

1 195 000

Digitale
møteplasser

Bjørnafjorden
kommune

- Oppfølging av
nyintroduserte
norske
Njøs frukt- og
fruktsorter med
bærsenter AS
pæresorten
'Celina' som
case

Sum

125 000

Prosjektet har som formål å tilby næringsdrivende i Bjørnafjorden og omkringliggende kommuner en digital
møteplass. Tiltaket er tenkt både som en direkte konsekvens av Covid19, men også som et ledd i økt digital
kompetanse og mer fokus på bærekraftig møteplattformer for næringslivet. Prosjektmidler skal brukes til å
kjøpe inn digitalt utstyr til å kunne live-streame frokostmøter, minikonferanser, spille inn podcaster og effektivt
bruke video til informasjon for næringslivet.

300 000

Pæresorten 'Celina' er utviklet ved Njøs. Sorten ble plantet ut fra 2013, og den første avlinga av betydning kom
i 2019. Produsentene løper den største risikoen ved etablering av nye sorter i markedet. Dersom sorten ikke
lykkes vil tapet gå direkte på den enkelte produsent. Entusiasmen for ‘Celina’ i grossist- og butikkleddet er ikke
der den burde være gitt at sorten er ny, norsk og har gode kvaliteter. Prosjektet tar sikte på å utarbeide en
modell for oppfølging av nye norske sorter i markedet.

3 267 500

