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Søknad om støtte til Interreg prosjekt IRIS 
 
Viser til dialog om Interreg prosjektet IRIS, og søker herved om kr 65 000 kr per år over en 
periode på tre år, fra Regionrådet Midt-gudbrandsdalen i tilskudd for gjennomføring av 
prosjektet.  
 
 
1. HVORFOR 
Prosjektet er viktig for å bedre tjenestekvaliteten som gründere og bedrifter mottar fra 
Skåppå, både gjennom inkubator- og næringshageprogram. I tillegg er kommunens 
førstelinje, som sentral del i den regionale innovasjonsinfrastruktur, den viktigste eksterne 
interessenten for prosjektet, både i prosjektet og i etterkant. Førstelinjetjenesten vil ha 
mulighet til å følge prosjektet tett, og dra nytte av erfaringsutvekslingen og aktivitetene som 
skjer i IRIS under hele prosjektperioden.  
 
2. HVA 
Prosjektet skal bidra til økt kvalitet på og utnyttelse av SIVA næringshage- og 
inkubatorprogram gjennom internasjonal peer review, og gi Skåppå bedre støtteverktøy, 
metoder og prosesser – basert på internasjonal best practice.  
I tillegg til denne direkte effekten skal prosjektet også føre til:  

- utvidet bedriftsutviklingsstøtte for gründere og SMB i vår region (ved at støtteverktøy 
og metoder vil testes ut i prosjektet) 

- styrking av utviklingen av innovasjonsinfrastruktur i vår region, det vil si samarbeid 
med førstelinje i Midt-Gudbrandsdalen, Innovasjon Norge mm.  

- videreutvikling av vårt og regionens internasjonale nettverk 
 
FINANSIERING 
Finansieringsplanen gjelder for ett år av gangen. Den totale prosjektperioden er på tre år. 
Her gjengis kun totalene. 
 
Hedmark Kunnskapspark har nylig gått inn i prosjektet som partner, og skal delta aktivt både 
med finansiering og ressurser.  
Østersjøprogrammet kr 471 812 NOK 
Medfinansiering Regionrådet Lillehammer-regionen (søkt) 120 000 NOK  
Medfinansiering Regionråd Midt-Gudbrandsdal (søkt) kr 65 000 NOK 
Medfinansiering Regionrådet Nord-Gudbrandsdalen (søkt) 65 000 NOK 
 
TOTALT kr 721 812 NOK  
 
 
 



DELTAKELSE i IRIS 
Regionrådet for nord-Gudbrandsdalen, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen og regionrådet 
for Lillehammer-regionen har mottatt søknader om støtte til IRIS prosjektet.  
 
Skåppå forventer, som resultat av IRIS prosjektet, å tilegne seg kunnskap som fører til 
betydelig forbedrede støtteverktøy for innovasjon og næringsutvikling i regionene. I 
prosjektperioden på tre år vil de regionene som er medfinansiører få anledning til å delta 
aktivt i prosjektet ved at vi innvolverer førstelingjetjenesten gjennom deling av all infomasjon 
og kunnskap som er relevant. Skåppå legger alle aktiviteter og pilotprogram til den eller de 
regionene som deltar i IRIS. Dette betyr i praksis at de bedriftene som befinner seg i den 
eller disse regionene vil få en fordel av å få delta i piloter/program finansiert av IRIS.  

Bakgrunn for prosjektet 
Skåppå Kunnskapspark er SIVA-partner i Lillehammmer-regionen og Gudbrandsdalen, og 
har ansvar for innovasjonsprogrammene til SIVA, inkubator- og næringshageprogram. 
Inkubasjonsprogrammet skal utvikle nytt næringsliv gjennom å kommersialisere nye ideer og 
skape nye bedrifter. Næringshageprogrammet har et særlig ansvar for distriktene og skal 
bidra til økt verdiskaping og vekst i næringslivet i hele landet. 
 
Siste evalueringen av innovasjonsprogrammene (juni 2017, Mohnsenteret for innovasjon og 
regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet) viser at bedrifter tilknyttet en næringshage 
eller inkubator har høyere verdiskaping enn sammenlignbare bedrifter som ikke er en del av 
Sivas nettverk. Evalueringen fremhever at Sivas næringshager og inkubatorer er en viktig del 
av de regionale innovasjonssystemene. Sivas nettverk bidrar til å bygge kompetanse, dele 
erfaring og stimulere til samarbeid. Nytteverdien er aller best for bedriftene som er 
samlokalisert og en aktiv del av miljøet. 
 
I Midt-Gudbrandsdal drifter Skåppå både inkubator- og næringshageprogrammet, som er 
tilbud for gründere og eksisterende bedrifter som har etablerer- og utviklingsprosjekter med 
et vekstpotensial over tid. Begge programmene drives på ikke-kommersielt grunnlag, og 
Skåppå samarbeider tett med både kommuner, Innovasjon Norge og andre 
virkemiddelaktører. De siste årene har vi gjennom begge innovasjonsprogrammene bistått 
en rekke bedrifter fra regionen, bl.a. Peer Gynt, Abaris Consulting, Fant (Beitesnap), Tinde 
Bygg, Øya Dyreklinikk, Erling Rolstad, Rondaståk og Krible Design. 
 
Gjennom flere års arbeid med inkubatorprogrammene og ved å være en del av SIVA-
nettverket har Skåppå opparbeidet seg metodikker og verktøy for næringshage og 
inkubatorprogrammet. Eksempler på dette er idésøk (hvordan komme i kontakt med 
potensielle og nye gründere), tidligfase idéutvikling, coaching av gründerteam, hvordan øke 
kvinnelig entreprenørskap, bruk av mentortjeneste, samarbeid med FoU miljøene, og 
internasjonalisering av oppstartsselskaper. 
 
For å kunne videreutvikle effektiviteten i innovasjonsprogrammene, er Skåppå ikke bare 
avhengig av å videreutvikle våre egne verktøy, men vi må også styrke samhandling med 
andre aktører i den regionale innovasjonsinfrastrukturen, som for eksempel kommunal 
førstelinje, Innovasjon Norge, næringsfond, samlokaliseringer og kontorfelleskap. 
Innovasjonsprogrammene er to av flere virkemidler i regionen som gjennom et samspill, 
utgjør den helhetlige satsingen på gründerskap, vekststimulans og innovasjonsprosesser.  
 
Skåppå har de siste to årene aktivt oppsøkt internasjonale partnere som det er naturlig å 
samarbeide og sammenligne oss med, med mål om å utvikle et prosjekt i Interreg B, 
Østersjøprogrammet. Dialogen har hele veien hatt fokus på internasjonal “best practice”, og 



et mål om å overføre dette fra et land til et annet gjennom uttesting, evaluering og 
videreutvikling.  
 
Målsettingen med internasjonalt samarbeid er å videreutvikle våre verktøy og bidra til 
styrking av den regionale innovasjonsinfrastrukturen. Prosjektet skal også bidra til 
målsettingen om økt internasjonalisering av næringslivet ved at prosjektet bidrar til 
videreutvikling av vårt og regionens internasjonale nettverk. 
 
Vi ønsker at IRIS skal kunne bidra både til videreutvikling av innovasjonsprogrammene til 
Skåppå og til det regionale innovasjonssystemet som Skåppå er en del av.  
 
Vedlagt ligger en mer detaljert beskrivelse av arbeidspakkene, kostnadene og 
finansieringsplanen i budsjettet samt den fullstendige søknaden som har fått innvilget støtte 
fra Østersjøprogrammet.  
 
Vi håper på velvillig behandling av denne søknaden. 
 

Med vennlig hilsen 
Skåppå Kunnskapspark as 
  
 

Ole A. Smidesang, fungerende daglig leder 
Tel: + 47 916 70 923 
E-post: trude@skappa.no  
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