NÆRINGSHAGEN
for Røros- og Tynset-regionene

2017:
MÅL & HANDLINGSPLAN
Vedtatt i styret i Rørosregionen Næringshage as 28. november 2016

NÆRINGSHAGEN FOR RØROS- OG TYNSET-REGIONENE
Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene (Rørosregionen Næringshage as) er et regionalt
utviklingsselskap. Vi skal være en drivkra! for morgendagens verdiskaping.
• Vi er et solid fagmiljø som gjennom utvikling av lokalt og regionalt næringsliv skal bidra til
sysselsetting og utvikling av regionen, og med det legge grunnlaget for tilflytting og bosetting.
• Vi bidrar til løpende forretningsutvikling og profesjonalisering av næringslivet i regionen for å
skape lønnsomhet og evne til å møte morgendagens behov.
• Vi arbeider for økt verdiskaping og innovasjon for å sikre bærekra!ige løsninger for
morgendagens verdiskaping.
EN REGIONAL NÆRINGSHAGE:
• Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene er næringshage i kommunene Holtålen, Røros, Os,
Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. Næringshagen har også aktiviteter rettet mot
næringslivet i Tydal og Selbu. Vi arbeider i to fylker; Trøndelag (Sør-Trøndelag) og Hedmark.
• Næringshagen eies av privat næringsliv i regionen, åtte kommuner (Holtålen, Røros, Os, Tolga,
Tynset, Folldal, Alvdal Rendalen, totalt ca. 19 % ) og Siva ( ca. 12 %).
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER:
• Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene arbeider i tråd med nasjonale satsninger fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet.
• Næringshagen arbeider i tråd med føringer fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet og deres
nasjonale satsningsområder.
• Næringshagen arbeider opp mot det som er nedfelt som satsningsområder i kommunale og
regionale næringsplaner, og satsingsområder fra Trøndelag (Sør-Trøndelag) og Hedmark
fylkeskommuner.

NORSK DISTRIKTS- OG REGIONALPOLITIKK

PARTNERSKAP MED SIVA

Den norske Regjeringen slår fast at forskning, innovasjon og næringsutvikling er avgjørende
for samfunnsutviklingen i regionene Norge.

Næringshagene er den mest lokale delen av det norske innovasjons-nettverket.
Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene (Rørosregionen Næringshage as) er
Siva-partner, og én av 38 norske næringshager som inngår i Næringshageprogrammet.

Fra 2017 gjør Regjeringen endringer i distrikts- og regionalpolitikken og skiller bl.a. distriktsog regionalpolitikk med to ulike hovedmål:
1.0. Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene.
2.0. Omstillingsdyktige regioner.

Sivas strategi fram mot 2020 innebærer:
1 Industriell utvikling og industrielle testarenaer for framtidsrettet industri
2 Sterke regionale arenaer for kommersialisering av forskning og ideer fra næringslivet

Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene spisser sitt arbeid inn mot følgende av
Regjeringens delmål under disse to hovedmålene:
1.1 Næringshagen arbeider for et verdiskapende næringsliv i distriktene.
2.1 Næringshagen arbeider for velfungerende næringsmiljø og tilgang til relevant
kompetanse i regionen.

Selskapet prioriter samspillet med de øvrige virkemiddelaktørene, med hovedvekt på
Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

INNOVASJON NORGES MULIGHETSOMRÅDER

DET NASJONALE NÆRINGSHAGEPROGRAMMET

Innovasjon Norge streker opp seks framtidige mulighetsområder for norsk næringsliv:
• HAVROMMET
• REN ENERGI
• BIOØKONOMI
• KREATIV NÆRING OG REISELIV
• SMARTE SAMFUNN
• HELSE OG VELFERD

Det Nasjonale Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til
økt nasjonal verdiskaping. Programmet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) og fylkeskommunene. Siva er nasjonal operatør for programmet.

De seks mulighetsområdene går på tvers av eksisterende sektorer. De svarer på en
internasjonal etterspørsel, og krever samarbeid på tvers av sektorer og næringer.

Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene vil rette sin innsats mot de områdene hvor vi
ser at næringslivet i vår region kan ha særlige muligheter knyttet til disse seks strategiske
mulighetsområdene.

Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene spisser sitt arbeid inn for å bidra til at Siva kan
nå sine mål i vår region.

Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene er leverandør av næringshageprogrammet i
de åtte kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen.
For dette arbeidet mottar næringshagen en årlig ramme fra Siva. Disse midlene gir
næringshagen anledning til å selge rabatterte tjenester til SMB-bedri!er i regionen.
Tjenestene regnes derfor som statsstøtte for de bedri!ene som mottar dem, og
næringshagen rapporterer detaljert på hvordan midlene brukes til tjenester for hver enkelt
bedri!.
Utenfor Næringshageprogrammet leverer næringshagen tjenester til kommuner og private
virksomheter til ordinær markedspris og vanlige betingelser.

GJENNOMGÅENDE ARBEIDSMETODIKK:
I arbeidet vårt legger vi vekt på:
- klynger, nettverk og samarbeid
- kompetanseheving
- innovasjon og nyskaping
FoU - mobilisering til forskning og utvikling
- rekruttering av ung kompetanse
- tilgang til kapital
- stimulering til utvikling fra lokale og regionale markeder til nasjonale og internasjonale
I
markeder
- profilering og synliggjøring av eksisterende næringsliv og nye muligheter
NH - styrke næringshagens posisjon og de ansattes kompetanse

#
$
!

Vi retter arbeidet vårt mot:
MB - eksisterende næringsliv, med hovedfokus på mål- og medlemsbedri!er
GRÜ - entreprenører og gründere
- studenter og traineer
- synliggjøring av regionens styrker og muligheter nasjonalt og internasjonalt
Vi vektlegger et særlig nært samarbeid med:
- Innovasjon Norge
- Forskningsrådet
- Sintef, NTNU og andre nasjonale og internasjonale FoU-miljø
- andre næringshager, inkubatorer, kunnskapsparker og innovasjonsselskap
- bedri!snettverk, klynger, Arenaer og NCEer
- videregående skoler, høgskoler og universitet
Vi utfører oppdrag på vegne av:
- private virksomheter og nettverk av virksomheter
- organisasjoner og oﬀentlige / halvoﬀentlige virksomheter
- Siva
- Trøndelag (Sør-Trøndelag) og Hedmark fylkeskommune
- Innovasjon Norge
- kommunene i regionen og Regionrådet i Fjellregionen
- andre

STRATEGISK INNREGNING 2017:
DRIVKRAFT FOR MORGENDAGENS VERDISKAPING
I HELE REGIONEN (EN REGIONAL NÆRINGSHAGE) NH

I 2017 SKAL NÆRINGSHAGEN SÆRLIG LEGGE VEKT PÅ:
•

Å TA ET REGIONALT ANSVAR
- Næringshagen skal oppleves som et fullverdig tilbud for og til næringslivet i hele regionen

•

Å VÆRE ET TYDELIG FAGMILJØ
- styrke næringshagens posisjon og de ansattes kompetanse

•

Å VÆRE EN DRIVKRAFT FOR MORGENDAGENS VERDISKAPING
- Utgjøre en forskjell i arbeidet for økt verdiskaping og velfungerende næringsmiljø i regionen.
- Sikre tilgangen til relevant kompetanse i regionen.
- Arbeide for bærekra!ige løsninger for morgendagens næringsliv gjennom å lø!e
fram prinsippene for bærekra!:
- å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende
generasjoner skal få dekket sine behov (tilfredsstillende økonomisk lønnsomhet,
en positiv eﬀekt for samfunnet og en minimering av miljøbelastningen).
- Oppfordre og utfordre til økt digitalisering og bruk av nye teknologiske løsninger.

•

Å INITIERE TIL:
- samarbeid, nettverk og klynge-tankegang
- kompetanseheving
- innovasjon, forskning og utvikling FoU

•

FØLGENDE TRE SATSNINGSOMRÅDER:

FORRETNINGSUTVIKLING

BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER
DIGITALISERING / TEKNOLOGIUTVIKLING

SATSNINGSOMRÅDER:

METODIKK:

Framtidsretta
industri

Samarbeid og
klynge-tankegang

Bio-økonomi
Reiseliv og
kreative næringer

NH

Kompetanseheving

FoU

•

1) Framtidsretta industri
- masseprodusert skreddersøm og lean som metodikk
- digitalisering

•

2) Bio-økonomi
- produksjon og foredling av råvarer / produksjon, salg og distribusjon av mat
- utvikling av fór, materialer, kjemikalier og energi fra biobaserte råvarer

•

3) Reiseliv og kreative næringer
- utvikling av reiselivet med vekt på opplevelser, arrangement og aktiviteter
- kreative næringer som arkitektur, design, film, musikk, litteratur og dataspill

Innovasjon, forskning
og utvikling

MÅL 2017
NR.

BESKRIVELSE AV MÅL

1.1

Næringshagen skal ta et enda tydeligere regionalt
ansvar.
Hele regionen fra Holtålen i nord til Nord-Østerdalen
med Rendalen og Alvdal i sør, skal oppleve
næringshagen som et fullverdig tilbud for og til
næringslivet.

MÅLOMRÅDE

HOVEDAKTIVITETER

FoU

MB GRÜ

!

NH

Det skal utvikles et tilbud på Tynset som har
fellestrekk med det tilbudet næringshagen tilbyr
gjennom LOFTET i Trevarefabrikken.

1.2

Næringshagen skal være et sterkt og enda tydeligere
fagmiljø.
Styrke næringshagens regionale, nasjonale og
internasjonale nettverk og rolle i innovasjonssystemet.

NH

Styrke vår posisjon og rolle lokalt i regionen.

#

Forsterke og tydeliggjøre næringshagen som et
faglig team

MB

!
FoU
GRÜ

$ I

Utnytte og forsterke kompetansen til de ansatte.
Klargjøre vår rolle i det nye Trøndelag.

1.3

Trevarefabrikken på Røros skal være et sentralt
møtested for næringslivet, og en naturlig base for
studenter, FoU-miljø, IN med fler.
Lo!et i Trevarefabrikken skal være et senter for
gründervirksomhet i kommunen.
Aktiviteter og miljø i Trevarefabrikken skal
synliggjøre verdiene av samarbeid, nettverk og
klyngetankegang.

FoU

MB GRÜ

#

!

NH

PROGRAM / PROSJEKT

Næringshageprogrammet
• Systematisk kartlegging, rekruttering og oppfølging av
virksomheter i hele regionen (inkl. utviklingssamtaler/Status 360) Trainee-ordningen
Scandinavian Heartland
• Arrangere KompetanseForum i ulike deler av regionen.
• Bruke «Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene» som navn
på næringshagen i omtale og profilering.
• Opparbeide et tettere samarbeid med Hedmark fylkeskommune, IN
Innlandet, kunnskapsparker og andre FoU-miljø i Hedmark.
• Etablere vårt kontorsted på Tynset som et markant utviklingsmiljø
for bedri!er i den sørlige delen av regionen.
• Utrede en mulig samlokalisering med andre innovasjonsmiljø i
Hedmark på Tynset (Hfk ,IN) og hensiktsmessige lokaler/plassering.
• Utrede mulighetene for en form for Co-working-space også på
Tynset etter modell fra Lo!et i Trevarefabrikken.
• Styrke samarbeidet med kommuner, regionråd og fylkeskommuner
og tydeliggjøre vår rolle som en del av den nasjonale innovasjonsstrukturen og vår posisjon/oppgave i regionen
• Arbeide opp mot Regionrådet i Fjellregionen og de 8 kommunene for
å tydeliggjøre NHs rolle og kompetanse og forsterke samarbeidet
mellom NH og kommunene.
• Styrke de ansattes kompetanse innen:
- bærekra!
- lean
- bio-økonomi
- digitalisering
- oﬀentlige satsningsområder og virkemidler
• Sertifisering av alle rådgivere i GW og/eller andre
forretningsutviklingsverktøy
• Optimalisere intern organisering og utnyttelse av kompetanse og
ressurser i næringshagen (spisse organiseringen).
• Bruke dri!smøtene på en måte som gjør at alle bedri!er i regionen
potensielt kan dra nytte av all kompetanse i næringshagen.
• Styrke kontakten og samarbeidet med Innovasjon Norge,
Forskningsrådet, Sintef, NTNU, andre nasjonale og internasjonale
FoU-miljø, andre næringshager, inkubatorer, kunnskapsparker og
innovasjonsselskap, bedri!snettverk, klynger, Arenaer og NCEer,
videregående skoler, høgskoler og universitet.
• Utvikle morgendagens måte å arbeide i NH på, vurdere å søke
SkatteFUNN for utvikling av metodikk i NH

Næringshageprogrammet
InnoMidt
Sivas ekstrasatsning (andre pros.)

• Legge til rette for møtesteder og nettverksbygging i lokalene, bygge
koblinger, holde «samlingsstund».
• Ha KompetanseForum i Trevarefabrikken
• Bruke LAST FRIDAY som en felles arena
• Utarbeide en konkret handlingsplan for LOFTET og følge opp denne
• Synliggjøre Lo!et og Trevarefabrikken for studenter, traineer
• Ha egne arrangement på Lo!et
• Rekruttere alle private virksomheter i Trevaref. som målbedri!er

Næringshageprogrammet
Trainee-ordningen
Førstelinjetjeneste
Kompetanselø! Lokalmat reiseliv

Alle andre prosjekt og alle
aktiviteter

SPESIFIKKE MÅL 2017
NR.

BESKRIVELSE AV MÅL

1.4

Næringshagen skal bidra til å styrke industrien i
regionen gjennom å legge til rette for
kompetanseheving om, og inspirere til,
masseprodusert skreddersøm og økt digitalisering.

MÅLOMRÅDE

HOVEDAKTIVITETER

FoU

•

#

•

MB

•
•
•
•
•

1.5

Næringshagen skal bidra til regional verdiskaping
som et resultat av etablering av større oﬀentlige
eller private virksomheter / institusjoner.
For 2017 antar vi at dette særlig vil gjelde:
- Etablering av Helsearkiv på Tynset
- Etablering av Verdensarvsenter på Røros

FoU
GRÜ

$ I

MB

•
•
•
•
•

PROGRAM / PROSJEKT

Inspirere minst to nye selskap i regionen til å ta i bruk
masseprodusert skreddersøm som verktøy.
Legge til rette for arenaer og møtesteder for at industribedri!er
møtes og diskuterer problemstillinger.
Samarbeide med Custom-R.
Bevare og styrke det nære samarbeidet med Sintef Teknologi og
samfunn
Styrke samarbeidet med IUC i Dalarne
KompetanseForum med relavante tema
Systematisk kartlegging, rekruttering og oppfølging av
virksomheter i hele regionen (inkl. utviklingssamtaler/Status 360)

Næringshageprogrammet
SH: MSS + KTP
Trainee-ordningen

Tydelig kompetanse hos én person i NH på hva den konkrete
etablering vil innebære og hva det vil kunne være behov for
KompetanseForum med relevante tema
Systematisk kartlegging, rekruttering og oppfølging av
virksomheter i hele regionen (inkl. utviklingssamtaler/Status 360)
Inspirere og invitere til samarbeid for SMB og entreprenører
Koble på andre fag- og kompetansemiljø

Næringshageprogrammet
Sivas ekstrasatsning (andre pros.)

Sørge for å ha god kunnskap om nasjonale satsinger / føringer og
virkemidler
Systematisk kartlegging, rekruttering og oppfølging av
virksomheter i hele regionen (inkl. utviklingssamtaler/Status 360)
Ta en posisjon i forhold til Trøndelags planlagte Regionsatsning for
mobilisering til økt FoU i distriktene.
Arbeide målrettet med virkemiddelet SkatteFUNN og oppfordre og
bistå bedri!ene til økt bruk av SkatteFUNN
Arbeide målrettet for økt samarbeid med studenter i et samarbeid
med utdanningsinstitusjoner og FoU-miljø.
Bli bedre kjent med de innovasjons- og inkubatormiljøene vi har
rundt oss fra Elverum, Hamar og Lillehammer til Ålesund,
Trondheim og Stjørdal, og dra større veksel på den kompetansen
de besitter
Vedlikeholde nettverk i det nasjonale og internasjonale
innovasjons- og utdanningsinstitusjoner

Næringshageprogrammet
Regionalsatsningen i Trøndelag

Næringshagen skal legge til rette for
kompetanseheving om, og inspirere til, en oﬀensiv
holdning hvor SMB bedri!er kan komme i posisjon
som underleverandører, utvikle seg selv i samspill
med store etableringer, og se muligheter for nye
etableringer (spin-oﬀs)
1.6

Næringshagen skal være en pådriver for økt
forskning, utvikling og innovasjon.
Næringshagen skal oppfordre til og legge til rette for
samarbeid mellom studenter og næringsliv.

FoU

MB

# $ I

•
•
•
•
•
•

•

SPESIFIKKE MÅL 2017
NR.

BESKRIVELSE AV MÅL

1.7

Næringshagen skal være en sentral aktør for
kompetanseheving i regionen.

MÅLOMRÅDE

HOVEDAKTIVITETER
•

FoU

MB GRÜ

!

NH

•
•
•

1.8

Næringshagen skal bidra til rekruttering av ung
kompetanse, og til å synliggjøre regionens
muligheter for morgendagens arbeidstakere.
Det skal rekrutteres minst 4 nye traineer til regionen
høsten 2017.

•

#
MB

!

Ordningen med KTP skal testes ut gjennom én
kandidat med oppstart i 2017.
1.9

Næringshagen skal inspirere til entreprenørskap og
motivere, inspirere og utfordrer gründere.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRÜ

•
•
1.10

Næringshagen skal drive utstrakt profilering og
synliggjøring av eksisterende næringsliv og nye
muligheter i regionen.

•

NH

$

!

•
•
•

Systematisk kartlegging, rekruttering og oppfølging av
virksomheter i hele regionen (inkl. utviklingssamtaler/Status 360)
KompetanseForum - work shop og studier
Særlig knyttet til egne satsingsområder og nasjonale føringer
Kompetansehevning via våre etablerte prosjekter (feks KL LR) avdekke og utnytte muligheter gjennom eksisterende prosjekt
Ta initiativ til realiseringen av et nettverk for synliggjøring og deling
av styrekompetanse i regionen.

PROGRAM / PROSJEKT
Næringshageprogrammet
Kompetanselø! Lokalmat Reiseliv
InnoMidt
Styrenettverk - nytt prosjekt

Jevnlig kompetansekartlegging gjennom vår systematiske
Trainee-ordningen
oppfølging av nærlingslivet.
SH: KTP
Kontakt med de vg-skolene i regionen.
InnoMidt
Styrke kontakten med sentrale utdanningsinstitusjoner både i
Trøndelag og innlandet.
Styrke trainee-ordningen, utarbeide egen plan for dette tidlig i 2017
Økt profilering av trainee-ordningen.
Følge opp nåværende traineer og rekruttere nye.
Se på muligheten av en felles trainee-ordning i en større region.
Øke samarbeidet med Högskolen i Dalarna (KTP)
Levere en faglig god førstelinjetjeneste for kommuner i regionen
Sørge for lokal / regional etablereropplæring også etter utgått
anbud i 2016
Følge opp gründere og entreprenører, rekruttere de som
målbedri!er og koble de opp mot øvrig nettverk
Bruke Lo!et i Trevarefabrikken aktivt

Førstelinjetjeneste for kommunene
Næringshageprogrammet

Revitalisering av næringshagens nettsider
Utarbeide og følge egen strategi for næringshagens bruk av sosiale
medier
Utarbeide og følge en egen kommunikasjonsstrategi med konkret
plan
Fortsette med Ukas Næringshagebedri! som et virkemiddel til å
synliggjøre virksomhetene som er en del av næringshagen

Næringshageprogrammet

Bidra med vår kompetanse i arbeid for å realisere et regionalt
investerings-fond

KVALITATIVE MÅL - OPPLEVD KVALITET
Skala 1 - 5 hvor 5 er best
NR.
DEL 2

2.1

2.2

MÅL
NOV. 2017
Det skal gjennomføres en årlig
kundetilfredshetsundersøkelse til alle mål- og
medlemsbedri!er.
På denne delen av undersøkelsen skal vi score:

NR.

MÅL 2017

SAMMENLIGN.
NOV 2016

Har tilstrekkelig kjennskap til din virksomhet?

(Snitt: 4)

3,7

(Snitt: 4)

2.4

2.5

2.6

Næringshagen tilbyr rådgivningstjenester av høy
kvalitet.

Næringshagen inspirerer til samarbeid, nettverk
og klyngetankegang.

På denne delen av undersøkelsen skal vi score:

Snitt: 4,1

NR.

I HVILKEN GRAD ER DU FORNØYD MED DE
RESSURSENE NÆRINGSHAGEN TILBYR PÅ
FØLGENDE OMRÅDER?

MÅL 2017

SAMMENLIGN.
NOV 2016

3.1

Utvikling av forretningsplan og/eller videre
utvikling av forretningsmodell

(Snitt: 4)

4,3

3.2

Utvikling av organisasjon og/eller ledelse

(Snitt 4)

3,7

Utvikling av gründer/etablerer

(Snitt 4)

4,1

3.3

Strategiutvikling og/eller strategiprosesser

(Snitt: 4)

3,9

3.4

Markedskunnskap

(Snitt 4)

3,9

3.5

Økonomistyring

(Snitt: 4)

4

3.6

Kunnskap om oﬀentlige virkemidler (Innovasjon
Norge, SkatteFUNN, Forskningsrådet osv.)

(Snitt: 5)

4,6

3.7

Kunnskap om investorer og investormiljø

(Snitt: 4)

3,6

3.8

Tilgang til relevante nettverk for din virksomhet

(Snitt: 4)

3,9

3.9

Næringshagen har bidratt til positiv utvikling i/av (Snitt: 4,2)
min virksomhet.

4

3.10

Næringshagen har bidratt med kobling opp mot
andre relevante aktører for min virksomhet.

3,4

3,8

TA STILLING TIL FØLGENDE PÅSTANDER:
2.3

DEL 3
Snitt: 4,1

I HVILKEN GRAD MENER DU NÆRINGSHAGEN:

Bidrar med kunnskap og ressurser virksomheten
har bruk for?

MÅL
NOV. 2017

(Snitt: 4,5)

(Snitt: 4)

Næringshagen bidrar med relevante kurs /
seminarer / fagmøter (f.eks KompetanseForum).

(Snitt: 4)

Vår virksomhet ser verdien av å være en del av
det nettverket som næringshagen tilbyr også
framover.

(Snitt: 4,5)

4,2

3,8

3,7

4,1

(Snitt: 3,8)

KVANTITATIVE MÅL 2017- MÅLEPARAMETER GITT AV SIVA
NR.

BESKRIVELSE AV MÅL

MÅL

MÅLOMRÅDE

HOVEDAKTIVITETER

PROGRAM / PROSJEKT

4.1

Totalt antall målbedri!er i næringshagen
per 31.12.2017:
Herav minimum i Hedmark fylke:

75 stk

MB NH

Systematisk oppsøkende virksomhet til
virksomheter i hele regionen.
Særlig fokus på satsningsområder for 2017.

NH-programmet

25 stk

Øvrige aktiviteter som beskrevet i 1.1, 1.2 og 1.3
4.2

Næringshagen skal følge opp minimum 12 5 stk
antall gründere fram til etablering av egen
virksomhet i 2017.
Av disse skal minimum 5 være målbedri!er
i næringshagen per 31.12.2017
(sti!et i Brønnøysund i 2017)

MB NH

4.3

Antall nye målbedri!savtaler med bedri!er 15 stk
som inngås i kommende år

4.4

Totalt antall målbedri!er samlokalisert i
hovedmiljøet per 31.12.2016
Tre hovedmiljø:
- Røros, Trevarefabrikken
- Tynset, nytt miljø
- Holtålen, Ålentorget

10 stk

Totalt antall målbedri!er med kvinnelig
gründer og/eller daglig leder og/eller
styreleder.
Dette tilsvarer 42 % av antall målbedri!er

32 stk

Totalt antall utviklingssamtaler
gjennomført med målbedri!er i 2017
(per 31.12.2017)

70 stk

4.7

Antall kompetansehevende tiltak
gjennomført for målbedri!ene i 2017:

30 stk

4.8

Antall kompetansehevende tiltak for
internasjonalisering gjennomført for
målbedri!ene i 2017:

4.9

Totalt antall medlemsbedri!er i
næringshagen per 31.12.2017:
Herav minimum i Hedmark fylke.

4.5

4.6

Aktiviteter som beskrevet i 1.3 og 1.9

NH-programmet
Førstelinjetjeneste for kommunene
Etablererkurs

MB NH

Aktiviteter som beskrevet i 1.1, 1.2 og 1.3

NH-programmet

MB NH

Aktiviteter som beskrevet i 1.1, 1.2 og 1.3

NH-programmet

Aktiviteter som beskrevet i 1.1, 1.2, 1.3 og 1.9
med et særlig fokus på kvinnelige ledere og
kvinnelige gründere

NH-programmet

Aktiviteter som beskrevet i punkt 1.1

NH-programmet

GRÜ

GRÜ

!

MB GRÜ

42 %

FoU

!
$ I

MB

FoU

$

Aktiviteter som beskrevet i 1.1, 1.4, 1.5,, 1.6,
1.7, 1.9

NH-programmet
Kompetanselø! Lokalmat - Reiseliv

7 stk

MB

FoU

$ I

Aktiviteter som beskrevet i 1.1, 1.4, 1.5,, 1.6,
1.7, 1.9

NH-programmet

14 stk

NH

MB NH

#

7 stk

GRÜ

Aktiviteter som beskrevet i 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, NH-programmet
1.9 og 1.10

PROGRAM, PROSJEKT OG LEVERANSER
Ved inngangen til 2017 utfører Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene (Rørosregionen Næringshage as)
følgende oppdrag:
•

Leveranser i tråd med Det Nasjonale Næringshageprogrammet

•

Salg av andre tjenester til private virksomheter i regionen

•

Salg av prosjektledelse og an andre tjenester til kommunene i regionen

•

Trainee-ordning for hele regionen

(finansieres av de virksomhetene som deltar)

•

Førstelinjetjeneste for næringsutvikling

(oppdrag for noen kommuner)

•

Kompetanselø! Lokalmat - Reiseliv

(oppdrag for Røros og Holtålen, 2016 - 2020)

•

Inter-REG: Scandinavian Heartland

(oppdrag for Regionrådet i Fjellregionen)

a. Knowledge Transfer Partnership (KTP)

(01.07.2015 - 30.04.2018)

b. Masseprodusert skreddersøm (MSS)

(01.07.2015 - 30.04.2018)

•

InnoMidt

•

Skills +

(ekstra-satsning fra Siva, 2016 - 2018)

Flere kan komme til i løpet av 2017. Feks.:
•

Regionsatsning for mobilisering til FoU

•

Etablererkurs i egen region

POSISJON:
Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene skal være:
• det foretrukne utviklingsmiljøet for bedri!er i hele regionen
•

den mest attraktive samarbeidspartneren for tiltaksapparatet for næringsutvikling i regionen
(med tiltaksapparatet menes f.eks. Siva, Hedmark og Trøndelag / Sør-Trøndelag fylkeskommuner,
Innovasjon Norge, Forskningsrådet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, kommunene, Regionrådet i
Fjellregionen mm)

•

et sterkt og samlet fagmiljø med høy kompetanse og stort nettverk

OVERORDNA MÅLEPARAMETER:
Overordna måleparameter er en årlig vekst i verdiskapning for våre målbedri!er, altså de bedri!ene vi har et nært
samarbeid med. Verdiskaping måles som lønn + resultat. Dette måles gjennom årlig rapportering til Siva og
fylkeskommunene.

