SAMARBEIDSAVTALE
NÆRINGSHAGEBEDRIFT OG RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as (org. nr. 989 618 660) og:
Navn på virksomheten:
Organisasjons nr.:

Kommune:

Gateadresse:

Faktura-adr. (e-post):

Postnr. / Poststed

Nettsted:

Kontaktperson 1:

E-post:

Stilling:

Tlf.:

Evnt. kontaktpr. 2:

E-post:

Stilling:

Tlf.:

Antall ansatte:

Dato for oppstart avtale:

MÅLBEDRIFT

MEDLEMSBEDRIFT

Virksomheten har kvinnelig gründer / daglig leder og / eller styreleder

1. FORMÅL MED AVTALEN
Formålet med denne samarbeidsavtalen er å regulere forholdet mellom Rørosregionen Næringshage as (RNH)
og bedriften i forbindelse med de tjenestene næringshagen skal yte til bedriften. Gjennom signering av denne
avtalen blir virksomheten en næringshagebedrift. Hovedmålet med samarbeidet er at det skal bidra til økonomisk
merverdi for næringshagebedriften, og bærekraftig utvikling av regionen.
Alle næringshagebedrifter skal ha mål og ambisjoner knyttet til egen utvikling. Næringshagens arbeid er til en
hver tid fundamentert i næringshagebedriftenes behov. Næringshagen arbeider i tråd med det som er nedfelt
som satsningsområder i kommunale og regionale næringsplaner, satsingsområder fra Sør-Trøndelag og Hedmark
fylkeskommune og nasjonale satsninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og
fiskeridepartementet, og Siva. Overordnet mål er å bidra til økt verdiskaping for næringslivet i regionen.
Som næringshagebedrift blir virksomheten en del av RNHs nettverk for næringslivet, og en del av Sivas nasjonale
innovasjonsnettverk. Samtidig bidrar bedriften til å styrke et regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling og
legge grunnlaget for klynger og nettverk for samarbeid og utvikling.

Målbedrift / Medlemsbedrift:
Kun små- og mellomstore bedrifter (SMB) kan bli målbedrifter. En SMB-bedrift må ha færre enn 250 ansatte
og omsetning på inntil 50 millioner euro og/eller samlet balanse på inntil 43 millioner euro. Målbedriftene kan
motta innovasjonsstøtte fra næringshagen i form av rabatterte innovasjonstjenester dersom dette arbeidet er
forankret i en klar utviklingsplan med konkrete mål.

Banker og forsikringsselskap, offentlig eide foretak (herunder KF og SF), og andre innovasjonsselskaper
(kunnskaps-/forskningspark, inkubatorer) kvalifiserer (pga av regler om statsstøtte) ikke til å være målbedrift.
Stiftelser, lag og foreninger (f.eks. idrettslag), non-profit-organisasjoner, næringsforeninger, næingsorganisasjoner, og opplæringskontor kan kun kvalifisere til å bli målbedrift dersom de oppfyller krav om
næringsvirksomhet.
Bedrifter som ikke oppfyller kravene til å bli målbedrift kan knytte seg til et samarbeid med næringshagen
gjennom å bli medlemsbedrift.

2. DET NASJONALE NÆRINGSHAGEPROGRAMMET
RNH er en del av Sivas nasjonale innovasjonsnettverk. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap
og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet. Siva og næringshagene har et særlig
ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. RNH er godkjent Siva-partner og en del av Det Nasjonale
Næringshageprogrammet.
Det Nasjonale Næringshageprogrammet skal bidra til økt nasjonal verdiskaping gjennom å legge til rette for
utvikling av attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele landet, og bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som
regional utviklingsaktør. Programmet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og
fylkeskommunene. Siva er nasjonal operatør.
RNH er leverandør av næringshageprogrammet i de åtte kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal,
Alvdal og Rendalen. RNH leverer også tjenester til næringslivet i Selbu og Tydal. For dette arbeidet mottar
næringshagen årlige regionale utviklingsmidler fra Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, samt en årlig
ramme fra Siva. Disse midlene gir næringshagen anledning til å selge rabatterte tjenester til lokalt næringsliv.

3. TILGANG TIL RESSURSER OG TJENESTER
Som næringshagebedrift får virksomheten tilgang til alle næringshagens ressurser og nettverk, samt eksklusivt
tilbud om:
- Årlig kostnadsfri gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial. («Status 360»)
- Inntil 6 timer årlig kostnadsfri bistand fra næringshagen.
- Mulighet for rabatt på næringshagens ordinære timepris (gjelder kun målbedrifter).
- Rabatt på møter, kurs, work-shops, studier og andre arrangement i næringshagens regi.
- Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater.

4. FINANSIERING
Næringshagebedriften betaler en årlig deltakeravgift til næringshagen basert på antall ansatte (ikke årsverk) i
virksomheten. Deltakeravgiften kan justeres med tre måneders varsel. Ordinær timepris for nye oppdrag kan
justeres med én måneds varsel.
Den offentlige delen av finansieringen av næringshageprogrammet ansees som statsstøtte etter EØS-avtalen.
Alle tjenester som ytes av næringshagen etter denne avtalen skal skje etter til enhver tid gjeldende rammer og
vilkår for gjeldende type statsstøtte. Samlet statstilskudd til en bedrift (inklusive verdien av kostnadsfri bistand og
rabatterte tjenester fra næringshagen) kan ikke overstige 200.000 Euro per bedrift over en rullerende
treårsperiode.

5. FORPLIKTELSER
Bedriften forplikter seg til å overlevere nødvendig materiell for å registrere virksomheten på næringshagens
nettsider, samt overlevere den informasjon som kreves for at næringshagen skal kunne oppfylle sine
rapporterings-forpliktelser til Siva og fylkeskommunene. Målbedrifter forplikter seg også til å svare på Sivas årlige
kundeundersøkelse.
6. TAUSHETSPLIKT
Partene forplikter seg til å holde informasjon som de får tilgang til gjennom avtalen og sitt samarbeid
taushetsbelagt og konfidensielt. Herunder informasjon knyttet til andre bedrifter og etableringer i næringshagen.
Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør.
7. AVTALENS VARIGHET
Avtalen trer i kraft ved undertegning, og fornyes automatisk hvert år. Avtalen kan gjensidig sies opp med én
måneders skriftlig varsel dersom bedriften eller RNH ikke lenger finner at samarbeidet er hensiktsmessig. I
spesielle tilfeller som konkurs, opphør, fusjon e.l., kan RNH si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Avtalen
opphører umiddelbart dersom RNH ikke lenger er en del av Det Nasjonale Næringshageprogrammet.
8. ANSVAR OG MISLIGHOLD
RNH bærer under ingen omstendigheter noe erstatningsansvar overfor bedriften, dens eiere eller tredjeparter i
forbindelse med de tjenester næringshagen yter til bedriften. Dersom bedriften mottar støtte uten at vilkårene for
rapportering eller finansiering er oppfylt, kan støtten kreves tilbakebetalt.
9. TVISTELØSNING
Denne avtalen følger norsk lov. Partene er forpliktet til å forsøke å løse konflikter i forhandlinger. Lykkes ikke
dette så velger partene de ordinære domstoler.
10. AVTALTE PRISER VED OPPSTART AV DENNE AVTALEN:

Avtalt årlig deltakeravgiﬅ ved avtaleinngåelse:

,- kr. + mva

Antall ansatte:

Evnt. avtalt lavere deltakeravgiﬅ 1. år:

,- kr. + mva

Gjelder ut år:

Ordinær timepris ved avtaleinngåelse:

,- kr. + mva

Evnt. kommentar:

%

Stiﬅelsesår:

Rabattert timepris, %-sats

Inntil:

Nyetablerte målbedriﬅer (stiﬅelsesår + første hele år etter stiﬅelse) kan få inntil 75 % rabatt på ordinær timepris på de første 15 timene.
Øvrige målbedriﬅer kan få inntil 50 % rabatt på ordinær timepris / markedspris. Medlemsbedriﬅer som ikke har tilgang til å motta statsstøtte i
henhold til regelverk fra EØS eller retningslinjer fra Siva har ikke tilgang på rabattert timepris.
Rabatt på ordinær timepris er avhengig av oppdragets art og omfang, og avtales derfor i hvert enkelt tilfelle.
Deltakelse i traineeprogrammet Fjelltrainee:

8.000,- kr. + mva årlig

Fyll ut (ja eller nei):

Sted: ………………………………………………. Dato: ……………………….

For næringshagebedriften: ………………………………………………………………………………………

For Rørosregionen Næringshage as: …………………………………………………………………………..
Avtalen signeres i to eksemplarer og partene beholder ett eksemplar hver.
Vedlegg:
RNHs tilbud, tjenester og priser; Vedlegg 1: Næringshagebedrift i Rørosregionen
Næringshage

