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Tildeling av tilskudd fra støtteordning for næringsutvikling i Østfold

Komitélederens forslag til vedtak

Det innvilges støtte til 6 prosjekter på tilsammen kr 2 057 500 fra Støtteordning for
næringsutvikling i Østfold etter utlysningen i januar 2019.
Følgende prosjekter gis støtte:
1. Kjeller Innovasjon AS gis tilsagn om støtte med inntil kr 500 000 til prosjekt
«Nyetableringer innen bioøkonomi»
2. Viken Skog SA gis tilsagn om støtte med inntil kr 550 000 til prosjektet «Mobilisering for
økt bruk av tre»
3. Visit Fredrikstad og Hvaler AS gis tilsagn om støtte med inntil kr 295 000 til prosjektet
«Styrking av strategisk entreprenørskap på klyngenivå»
4. Blender Collective SA gis tilsagn om støtte med inntil kr 400 000 til prosjektet «Blender –
økosystem for vekts, utvikling og tilgang til vekstkapital i kreativ og innovativ næring»
5. Ungt Entreprenørskap Østfold gis tilsagn om støtte med inntil kr 200 000 til prosjektet
«Oppstart Studentbedrift på IT-studiet»
6. Gjenvinning Østfold gis tilsagn om støtte med inntil kr 112 500 til prosjektet «Slik
utdanner vi de beste folka for gjenvinningsbransjen.»
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å sette særskilte vilkår til de enkelte tilsagnene.

Komitélederens behandling
Ingen endring.

Sarpsborg, 5. mars 2019

Andreas Lervik
leder av Næring og kulturkomiteen

Fylkesrådmannens anbefaling
Det innvilges støtte til 6 prosjekter på tilsammen kr 2 057 500 fra Støtteordning for
næringsutvikling i Østfold etter utlysningen i januar 2019.
Følgende prosjekter gis støtte:
7. Kjeller Innovasjon AS gis tilsagn om støtte med inntil kr 500 000 til prosjekt
«Nyetableringer innen bioøkonomi»
8. Viken Skog SA gis tilsagn om støtte med inntil kr 550 000 til prosjektet «Mobilisering for
økt bruk av tre»
9. Visit Fredrikstad og Hvaler AS gis tilsagn om støtte med inntil kr 295 000 til prosjektet
«Styrking av strategisk entreprenørskap på klyngenivå»
10. Blender Collective SA gis tilsagn om støtte med inntil kr 400 000 til prosjektet «Blender –
økosystem for vekts, utvikling og tilgang til vekstkapital i kreativ og innovativ næring»
11. Ungt Entreprenørskap Østfold gis tilsagn om støtte med inntil kr 200 000 til prosjektet
«Oppstart Studentbedrift på IT-studiet»
12. Gjenvinning Østfold gis tilsagn om støtte med inntil kr 112 500 til prosjektet «Slik
utdanner vi de beste folka for gjenvinningsbransjen.»
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å sette særskilte vilkår til de enkelte tilsagnene.

Sarpsborg, 5. mars 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Håkon Johnsen
fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
I februar 2018 vedtok Næring og kulturkomiteen å etablere en søkbar tilskuddsordning for
næringsutvikling i Østfold. Formålet er en mer aktiv bruk av tilskudd, bedre informasjon om
støttemulighetene og å gjøre det enklere å prioritere de beste prosjektene. Vi støtter
prosjekter som bidrar til at Østfold blir en omstillingsdyktig region og får flere arbeidsplasser.
Støtteordningen skal bidra til å løse de viktigste målsettingene i Regional plan for
næringsutvikling, forskning og innovasjon 2017-2021.
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Fakta
I fordeling av de statlige regionale utviklingsmidlene for 2019 ble det i fylkesutvalget
13.02.2019 avsatt kr 1 570 000 til Støtteordning for næringsutvikling i Østfold. Av de totalt
kr 6 080 000 som var avsatt til støtteordningen for 2018 fikk 14 prosjekter støtte på totalt
kr 3 508 400 og det gjenstår da kr 2 571 600 som overføres til 2019. Totalbeløpet for
utlysning i 2019 blir dermed kr 4 141 600.
Tilskuddet lyses ut to ganger i året og første utlysning i 2019 var 19. januar. Neste utlysning er
planlagt i august.

Hva kan det søkes om
Formålet med støtteordningen er å tilrettelegge for en omstillingsdyktig region og næringsliv,
styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Midler skal først
og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode.
Det kan søkes om prosjekter innen følgende områder som støtter opp om delmålene i
regional plan:
•
•
•
•
•

Tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold
Bærekraftig vekst i bedrifter
Flere vekstkraftige nyetableringer
Øke regionens forsknings- og innovasjonsaktivteter
Sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet

Hvem kan søke
Søker kan være den som driver utviklingsprosjekter innen omstilling og utvikling av
næringsmiljøer og/eller har prosjekter for å forbedre tilgang på relevant kompetanse. Det gis
ikke støtte til enkeltbedrifter eller -personer. Følgende er i målgruppen for denne
støtteordningen:
•
•
•
•

Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer
Organiserte bedriftsnettverk/klynger
Kommuner, regionråd, m.v.
Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og foreninger

Tildelingskriterier
Kriteriene søknadene blir vurdert etter er publisert i retningslinjene som er tilgjengelig på våre
nettsider og på Regionalforvaltning.no hvor det søkes, slik at de er kjent for søkerne. Alle
søknadene blir vurdert av to rådgivere og diskutert i et felles vurderings- og prioriteringsmøte.
Først blir søknadene vurdert etter følgende kriterier hvorav alle 4 må oppfylles:
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a. Prosjektet må være innenfor prioriterte formål som er grunnlag for utlysningen og
innsatsområder i den regionale planen
b. Søker må være innen målgruppen
c. Alle felt i søknadsmalen må være fylt ut (vedlegg vurderes ikke)
d. Søknad må være sendt innen søknadsfristen via Regionalforvaltning.no.
De søknadene som oppfyller formalkravene (a-d) blir videre vurdert etter følgende kriterier:
e. Behovet for utvikling og/eller endring
f. Resultater og effekter av prosjektet
g. Utløsende effekt/addisjonalitet
h. Realisme i kostnads- og finansieringsbudsjettet
i. Overføringsverdi og hvordan erfaringer fra prosjektet deles
j. Samarbeid mellom to eller flere fra målgruppene
k. Forankring hos søker og samarbeidspartnere
l. Regionalt fremfor lokalt perspektiv
m. Gjennomførbarhet
Resultatet av vurderingen er delt i følgende kategorier:
1 – oppfyller kriteriene
2 – oppfyller delvis kriteriene/mangelfull søknad
3 – faller utenfor støtteordningens kriterier
Denne metoden benyttes også blant annet ved Næring og kulturkomiteens behandling av
støtte til kulturproduksjoner.

Fylkesrådmannens vurdering
Denne brede støtteordningen som startet i 2018 er den første på næringsområdet i Østfold.
Våre øvrige støtteordninger er knyttet til helt spesifikke formål (bedriftsnettverk og
internasjonale prosjekter). I tillegg til disse ordningene har enkeltvise søknader om støtte
tidligere blitt behandlet fortløpende, uten spesielle utlysninger eller publiseringer.
Formålet med å legge midler inn i en åpen støtteordning har som nevnt vært å få til en mer
aktiv bruk av tilskudd, bedre informere om støttemuligheter og å gjøre det enklere å
prioritere de beste prosjektene. Erfaringer fra de første søknadsrundene viser at denne måten
å jobbe på gir god oversikt samt en mer helhetlig og effektiv behandling av søknadene.
Innkomne søknader og anbefaling
Etter fristen 19. januar var det kommet inn 10 søknader på totalt kr 6 720 000, noe som er en
nedgang fra forrige runde hvor det tilsvarende tallet var 17 søknader på tilsammen
kr 10 224 500. De 10 vi nå har vurdert er både reviderte søknader fra de som fikk avslag i
forrige runde samt søknader fra nye aktører. Søknadene ble levert via Regionalforvaltning.no.
4

I denne tildelingsrunden har vi anbefalt at 6 søknader får tilskudd på tilsammen kr 2 057 500,
hvorav 3 med et mindre beløp enn omsøkt. Årsaken til reduksjonen er at visse kostnadstyper
ikke godkjennes som støtteberettigede eller ikke faller innunder de behovene vi dekker i
retningslinjene.
4 søknader oppfyller ikke, eller bare delvis kriteriene eller mangler vesentlig informasjon i
søknaden slik at de er innstilt med avslag. 2 av disse er kategori 2 og vil få veiledning og har
mulighet til å søke igjen.
Status for 2019 for støtteordning for næringsutvikling i Østfold blir da som følger:
Budsjett 2019
Rest 2018
Til fordeling nå
Foreslått tildelt nå
Rest til neste utlysning

kr 1 570 000
kr 2 571 600
kr 4 141 000
kr 2 057 500
kr 2 084 100

De resterende midlene vil bli lyst ut med frist i august 2019.

Innkomne søknader med kommentarer
Tabellen viser en oversikt over innkomne søknader med innstilling og henvisning til hvilke
vurderingskriterier vi har lagt vekt på når vi har plassert søknadene i de tre kategoriene. De
som er innstilt i kategori 1 (oppfyller kriteriene) oppfyller alle formalkravene a – d og
tilfredsstiller vurderingskriteriene e – m.
ePhorte

Tittel

Søker

Søkt

Innstilt

2019/
3708

Nyetableringer innen
bioøkonomi

Kjeller Innovasjon
AS

500 000

500 000

1

2019/
3803

Utvikle ny
minipumpestasjon for
trykkavløp til bolig og
fritidsbolig.

PMTEK AS

700 000

0
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2018/ Mobilisering for økt bruk av
10061 tre

Viken Skog SA

550 000

550 000

1

2019/
3717

NIBIO

820 000

0

2

OPPFALL - Oppgradering av
organisk avfall; Fra

Res. Krit.

b)

c)
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ePhorte

Tittel

Søker

Søkt

Innstilt

Res. Krit.

Visit Fredrikstad
og Hvaler AS

350 000

295 000

1

1 500 000

400 000

1

200 000

200 000

1

1 000 000

0
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a)

f)
g)
i)
k)

problemmasse til
næringsrikt fôr.
2019/
3819

Styrking av strategisk
entreprenørskap på
klyngenivå

2018/ Blender – økosystem for
10080 vekst, utvikling og tilgang til
vekstkapital i kreative og
innovativ næring.

Blender
Collective SA

2018/ Oppstart Studentbedrift på
10039 IT-studiet

Ungt
Entreprenørskap
Østfold

2019/
3811

Halden kommune

Østfold som filmlocation tilskudd til TV-serie

2018/ Næringsutvikling 10077 Sustainable Autonomous
Mobility Systems

Sustainable
Autonomous
Mobility Systems
Norway

950 000

0

2

2019/
3816

Gjenvinning
Østfold

150 000

112 500

1

6 720 000

2 057 500

Sum

Slik utdanner vi de beste
folka for
gjenvinningsbransjen.

Erfaring fra etablering av støtteordningen i 2018
Etter første året med en søkbar støtteordning har vi mottatt 45 søknader på totalt
kr 30 312 180 gjennom tre utlysninger og innstilt 14 i 2018 og 6 nå i 2019. Tildelingsprosenten
i 2018 ifht antall var på 40% og i innstillingen nå i 2019 er det foreslått at 60% får, noe som gir
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en total på 44% ifht antall. Når det gjelder beløp så er tildelingsprosenten naturlig lavere med
15% i 2018 og foreslått 31% nå i 2019, noe som gir en total tildelingsprosent på 18% ifht
omsøkt totalbeløp på de 45 prosjektene.
I 2018 ble de som fikk avslag innen kategori 2 (oppfyller delvis kriteriene/mangelfull søknad)
kontaktet med tilbud om veiledning. Næringsseksjonen har hatt møter og samtaler med
aktørene og mottatt flere reviderte søknader. Dette er en nyttig prosess administrasjonen
ønsker å videreføre for å heve kvaliteten på prosjektene fylkeskommunen er med å støtte.
Søkerne skal og har mulighet til å tilegne seg informasjon om hvordan søknaden bør
utarbeides uavhengig av personlig veiledning. For å sikre at søkerne er innforstått med
behovene man søker å dekke og hvilke kriterier prosjektene blir vurdert etter er informasjon
om støtteordningen med retningslinjer formidlet bredt gjennom fellesannonsen, på
fylkeskommunens nettsider og til nettverkene. Ordningen er også markedsført i sosiale
medier.
Erfaringsmessig kan utfylling av Regionalforvaltning.no være krevende, slik at
næringsseksjonen har også utarbeidet detaljert brukerveiledning for hvordan bruke systemet,
med presiseringer for nettopp denne støtteordningen.
Erfaringene er at det fremdeles er behov for å være tydelig på hvilke behov vi søker å dekke
innen næringsutvikling og hvilke krav vi stiller til prosjektgjennomføring. Fylkesrådmannen har
også i denne vurderingsrunden valgt å legge seg på en relativt streng linje. Vi ønsker å støtte
prosjekter av høy kvalitet, med tydelig gjennomføringsplan, hvor aktiviteter gjenspeiles i
budsjettene og som mest sannsynlig vil gi resultater mot godt definerte målsetninger.
For enkelte av søknadene er det behov for å stille særlige villkår eller forutsetninger for
tildeling, for å sikre at midlene benyttes etter forutsetningene. Det anbefales at
fylkesrådmannen gis fullmakt til å sette slike vilkår i tildelingsbrevene.
Totalt anbefaler vi å tildele kr 2 057 500, og det vil da gjenstå kr 2 084 100 til neste utlysning
med søknadsfrist i august 2019.

7

