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Oppsummering av saka:
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal innvilger kr. 80 000 til Skåppå Kunnskapspark
AS sitt arbeidet med å realisere utviklingsprogrammet «Innovasjonsløft for
Lillehammer og Gudbrandsdalen».
Bakgrunn for saka:
Skåppå Kunnskapspark AS søker Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om kr. 80 000
i støtte til prosjektet «Innovasjonprogram Gudbrandsdalen». Prosjektet har som
ambisjon å hjelpe bedriftene til å heve sin innovasjonsevne gjennom et strukturert
utviklingsprogram, for å bidra til sysselsettingsvekst i den enkelte bedrift og i
programmets geografiske nedslagsfelt.
Skåppå Kunnskapspark AS er prosjekteier, men vil gjennomføre
utviklingsprogrammet i nært samarbeid med Gudbrandsdal industrinettverk.
Prosjektet er basert på metodikk og erfaringer fra Ringeriksregionens Innovasjonsløft
som er finansiert av Buskerud Fylkeskommune og Kunnskapsdepartementet.
Skåppå Kunnskapspark AS og Gudbrandsdal industrinettverk vil stå for
rekrutteringen av bedrifter og oppfølgingen mellom samlingene. Det faglige innholdet
på samlingene leveres i sin helhet av Innoco AS i samarbeid med lokal prosjektleder.
For beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt gjennomfør vises det til vedlegget.
Kostnader og finansieringsplan fremgår av tabellene under. Det er lagt inn en
betydelig egeninnsats fra de deltakende bedriftene. Øvrige kostnader knytter seg i
første rekke til innleid kompetanse fra Innoco, rekrutteringsarbeid, oppfølging mellom
samlingene og generell prosjektledelse.
Innovasjon Norge har muntlig bekreftet at de vil støtte opp om prosjektet.
Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal har bevilget kr 80.000 og administrasjonen i
Regionrådet i Lillehammer regionen har innstilt på å støtte prosjektet med kr.80.000.
Sparebank 1 Gudbrandsdal og Sparebanken Lom og Sjåk har bekreftet sin støtte.

Kostnader
Eget arbeid i bedriften

Timer

Prosjektledelse og rapport
Oppfølging mellom
samlinger

Sum

2 000

600

1 200 000

50

1 100

55 000

100

1 100

110 000

50

1 100

55 000

100

1 100

110 000

Rekruttering
Samlinger

Timepris

Innoco (5 samlinger)
Reisekostander
prosjektgruppe
Diverse materiell
TOTALT

600 000
35 000
50 000
2 215 000

Finansiering
Egenandel (timer)

1 200 000

Egenandel (kr)

100 000

Innovasjon Norge

375 000

Sparebank1 Gudbrandsdal

100 000

Sparebank1 Lom og Skjåk

100 000

Sparebank1 Hedmark

100 000

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen

80 000

Regionrådet i Midt-Gudbrandsdalen

80 000

Regionrådet i Lillehammer-regionen

80 000

TOTALT

2 215 000

Vurdering:
Sysselsettingvekst er en viktig målsetting for enhver region som har ambisjoner om å
fremstå som attraktiv og konkurransedyktig. Veksten kan komme i form av nye
etableringer og gründerskap, eller i form av vekst i eksisterende virksomheter.
Innovasjonsløftet retter seg nettopp mot denne siste målgruppen.
Skal bedrifter lykkes med økt verdiskaping og vekst, er et fokus på innovasjon som
regel helt avgjørende. Endringer foregår raskere i dag og gode prosjekter må i større
grad involvere brukere og kunder tidlig i utviklingsløpet. Innovasjonsprosesser må
derfor åpne opp for læring og feiling gjennom tidlig testing og justeringer underveis.
Erfaringsmessig er det ofte relativt sett enklere å få til sysselsettingvekst gjennom
videre utvikling av etablerte bedrifter. Regionrådsadministrasjonene mener derfor at
det er en viktig oppgave å få disse til å jobbe systematisk med innovasjonsprosesser.
Erfaringene fra Ringeriksregionen gode og det er ventelister for å få delta på dette.
Det er positivt at programmet gjelder for hele Gudbrandsdalen og at både banker og
Innovasjon Norge signaliserer at man ønsker å støtte opp om programmet
økonomisk.

Saka blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal innvilger kr. 80 000 til Skåppå
Kunnskapspark AS sitt arbeidet med å realisere utviklingsprogrammet
«Innovasjonsløft for Lillehammer og Gudbrandsdalen».

2.

Bevilgningen gis under forutsetning om at prosjektet blir fullfinansiert, og at
Innovasjon Norge og regionrådene i Lillehammer regionen og nordalen
støtter søknaden med tilsvarende beløp.

3.

Minimum 30 % av bedriftene som tas opp i programmet skal ha tilhørighet i
midtdalsregionen.

4.

Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1, Regional
Næringsutvikling.
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