
   
  

Sivas inkubasjonsprogram (2012 - 2022) 

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og 
kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt 
nasjonal verdiskaping. 
  
Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter 
 
En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter 
og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, 
bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. Per 01.01.21 deltar 33 
inkubatorer i det nasjonale inkubatorprogrammet.  
 
Inkubatorene skal gi gründere forretningsrådgivning og hjelpe dem fra idé til marked. Det tilbys også 
rådgivning til etablert næringsliv for å skape vekst og bidra til knoppskyting. I utviklingsprosessen 
bidrar inkubatoren med kompetanse innen forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering. 
Bedriftene får tilgang til relevante nettverk, finansiering og et sterkt utviklingsmiljø med prestasjons- 
og delingskultur. Tjenestene gis i en tidsbegrenset periode med tett oppfølging fra inkubatoren og et 
profesjonelt forretningsnettverk. En inkubator i Sivas program skal ha et tett samarbeid med andre 
innovasjonsselskaper til det beste for bedriftene de jobber med.
 

 

 

Antall aktive bedrifter i inkubasjons-

programmet har økt fra 827 til 2 234 i 2020. 

Andelen nye inntak hvert år varierer fra 35 til 

55 prosent. Bedriftene som var i programmet i 

hele eller deler av perioden 2013-2020 hadde 

en samlet akkumulert verdiskaping på vel 9,0 

milliarder kroner i perioden 2012-2019.

Siva bidrar gjennom inkubasjonsprogrammet med tilskudd, kompetanse og nettverk. Siva gir årlige 

tilskudd til utvikling av inkubatoren og bedriftene de jobber med, sprer beste praksis for 

forretningsutvikling og kommersialisering, og gir inkubatorene tilgang til utdanningsprogram, kurs og 

nettverksarenaer. 

Det ble i 2016 innført nye retningslinjer for tildeling av tilskudd. Inkubatorene har ulike resultater, 

forutsetninger, ambisjoner og potensial, som vil medføre ulike nivåer for offentlig finansiering. 

Tilskuddsnivåene ligger fra 2018 på 1,5 mill. kroner, 2 mill. kroner, 3 mill. kroner, 4 mill. kroner og 5 

mill. kroner. 

Inkubasjonsprogrammet er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

1. januar 2020 overtok fylkeskommunene oppdragsgiveransvaret fra staten. 

Kontaktinfo: 
Randi Torvik  
Fagleder Inkubator & Næringshage 

Telefon: 97 14 94 56  

E-post: randi.torvik@siva.no 


