
   
  

Sivas næringshageprogram (2011 - juni 2021) 
 
Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk 
næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for 
fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes. 
 
Programmets visjon er å Skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene. 
 
En næringshage er en operatør for Sivas næringshageprogram. Næringshagen er et bedriftsfellesskap 
som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. Næringshagemiljøet består av en rekke 
bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging og 
samarbeid. Næringshagen gir bedrifter i distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø.  
 
Næringshagene skal gjennom næringshageprogrammet tilby tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp 
til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre 
utviklingsrelaterte oppgaver. Næringshagen skal være en aktiv tilbyder og tilrettelegger av 
kompetanse, nettverk og infrastruktur, samt være en attraktiv møteplass og samhandlingsarena for 
bedriftene. En viktig oppgave for næringshagene er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, 
FoU-miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat. Per 
01.01.21 deltar 39 næringshager i det nasjonale næringshageprogrammet.  
 

 

 
Antallet aktive målbedrifter har økt fra 1 122 i 
2013 til 2 342 i 2020. Andelen nye inntak 
varierer fra 28 til 50 prosent. Bedriftene som 
var i programmet i hele eller deler av perioden 
2013-2020 hadde en samlet akkumulert 
verdiskaping på vel 115,3 milliarder kroner i 
perioden 2012-2019.

 
Gjennom å være operatør av Sivas næringshageprogram får næringshagene tilgang til tilskudd, 
kompetanse og nettverk. Siva gir årlige tilskudd til utvikling av næringshagen og bedriftene de jobber 
med. Gjennom programmet bidrar også Siva til å spre beste praksis, og gir tilgang til 
utdanningsprogram, kurs og nettverksarenaer.  
 
Det ble i 2016 innført nye retningslinjer for fordeling av tilskudd til næringshagene. Næringshagene 
har ulike resultater, forutsetninger, ambisjoner og potensial, som medfører ulike nivå for offentlig 
finansiering. Tilskuddsnivåene fra 2021 ligger på 1,5 mill. kroner, 1,8 mill. kroner, 2,1 mill. kroner og 
2,5 mill. kroner.  
 
Næringshageprogrammet er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
1. januar 2020 overtok fylkeskommunene oppdragsgiveransvaret fra staten. 
 
Kontaktinfo: 
Randi Torvik  
Fagleder Team Inkubator og Næringshage 
Telefon: 97 14 94 56 
E-post: randi.torvik@siva.no 


