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Søknad
Søknadsnr.

2021-0458

Søknadsår 2021

Støtteordning

Nærings- og utviklingsfond for utsette område

Prosjektnamn

Studio Ytre Sogn

Arkivsak

Kort samandrag
Søkand om støtte til utbygging av fleksibelt studio for mediehuset Avisføretaket Ytre Sogn AS.
Beskriv omstillingsutfordringane og bakgrunn for prosjektet
Prosjektet er meint å sikre profesjonell kvalitet på lyd- og bildeproduksjonar frå mediehuset vårt i ein
omstillingsfase med ei satsing på breiare og meir variert distribusjon av lokalmediainnhald på nett.
Bakgrunnen for prosjektet er mediehusetableringa vår i januar 2021 der lokalavisa Ytre Sogn og
kommunikasjonsbyåret Finurlig gjekk saman til eit felles mediehus.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Prosjekteigar Avisføretaket Ytre Sogn AS
Org.nr:979887833
Kontakt
Stig Hovlandsdal Øvreås

Adresse/poststed

Mobil

Marcus Thranesgate 5
6993 HØYANGER
Hatlelivegen 19
6995 KYRKJEBØ

97771113
97771113

Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskriving
Utbygging, innreiing og utstyring av fleksibelt studio til opptak og redigering av ulike typar lyd- og
bildeinnhald.
Effektmål
Ei vellukka studioetablering vil gjere oss i stand til å produsere ei rekkje medie- og
kommunikasjonsprodukt på profesjonelt nivå, noko som vil opne nye kommersielle og redaksjonelle
moglegheiter for oss. Ei slik studioetablering vil også komme andre mindre lokale kreative aktørar til
gode som vi samarbeidar med, da desse vil kunne få tilgang til våre fasilitetar ved behov.
Resultatmål
Resultatmålet vårt er å kunne produsere lyd- og bildeinnhald som held profesjonell kvalitet på linje
med langt større og ressurssterke mediehus. For å nå dette målet vil vi trenge eit rom konstruert for
formålet, fleksibel innreiing og opptaks- og redigeringsutstyr.
Tiltak som skal legge til rette for omstilling og utvikling
Resultatmåla vil bli nådd ved at vi byggjer om og innreiiar eit av våre tilgjengelege kontorlokale til
studio.
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Grupper tiltaka skal rettast mot (føretak, næring, arbeidstakarar etc.)
Innhaldet som vil bli produsert i studioet vil bli distribuert til innbyggjarar i Ytre Sogn sitt nedslagsfelt
via ytresogn.no og avisa sine andre digitale kanalar. Det vil og bli produsert innhald i studioet på
oppdrag frå næringslivet til den kommersielle delen av mediehuset (Finurlig).
Tiltaka si forankring i kommunale eller regionale næringsplanar
Ingen forankring i kommunale eller regionale næringsplanar
Prosjektorganisering
Prosjektet vil bli administrert av dagleg leiar Stig Hovlandsdal Øvreås
Samarbeidspartnarar
Vi vil leige inn eit lokalt snekkarfirma/tømrarfirma til å hjelpe oss med ombygginga av lokalet. Kven vi
vil velje til dette er ikkje avklart enno.
Tids-/milepælsplan
Startdato: 01.08.2021 Sluttdato: 31.12.2021 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei
Utbygginga vil planleggast hausten 2021 og utførast mot slutten av året. Samstundes som utbygginga
føregår vil vi handle inn interiør og utstyr til å innreie studioet med så snart lokalet er ferdig.

Kostnad-/finansieringsplan
Mottatt offentlig støtte tidligere:Nei
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Kostnadsplan
Tittel
Akustikkbehandling og
romkonstruksjon
Bakgrunnsoppheng og
bakgrunnar til foto og
streami
Diverse stativ og kablar
Interiør (bord, stolar,
oppbevaringsløysingar,
gen
PC til opptak, redigering
og streaming (iMac 24” 1
Studiolys (LED
dagslyslamper + stativ)
Videomikser, lydkort og
patchbays
Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel

2021

2022

2023

2024

2025

SUM

125 000

125 000

10 000
10 000

10 000
10 000

75 000

75 000

30 000

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

290 000

290 000

2021

2022

2023

2024

2025

SUM

* Nærings- og
utviklingsfond

290 000

290 000

Sum finansiering

290 000

290 000

Geografi
4638-Høyanger

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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