
Mobiliserer små og mellomstore  
bedrifter til Norsk katapult
Siva har mobilisert små og mellomstore 
bedrifter i næringshage- og inkubasjons-
programmene til å nyttiggjøre seg av 
katapult-sentrenes tjenester. Høine AS er en 
av bedriftene som har hatt god nytte av det 
økte samarbeidet mellom programmene og 
katapultordningen.

Gjennom å bygge kompetanse i Siva-strukturen 
på hva katapult-sentrene kan tilby, samt bistå med 
presentasjonsmateriale og gode eksempler, har de 
gode hjelperne i næringshagene og inkubatorene fått 
et attraktivt verktøy som gjør dem enda mer relevant 
når de bistår bedriftene i deres utviklingsarbeid. 
Katapult-sentrene har på sin side får uvurderlig hjelp 
til rekruttering av prosjekter i segmentet for små- og 
mellomstore bedrifter (SMB).

Eget ekspertteam
Et ekspertteam har bidratt til å gjøre veien kortere for 
bedriftene, mens midler i «Siva-fondet» har redusert 
kostnadene deres. Ekspertteamet består per i dag 
av syv personer fra inkubatorer og næringshager 
i Siva-strukturen, og utgjør kompetansekjernen i 
mobiliseringsarbeidet. En viktig oppgave for teamet er å 
motta søknader, bidra med ytterligere behovsavklaring, 
og deretter planlegge videre løp til katapult-sentrene. 
I løpet av året har teamet vurdert totalt 125 katapult-
prosjekter, likt fordelt mellom inkubatorer og 
næringshager. 

Ombrukstegl for norske forhold
Da Høine AS ønsket å teste et helt nytt produkt i form 
av dansk ombruksteglstein, ble de gjennom Pågang 
Næringshage satt i kontakt med Norner, som er en av 
partnerne i Future Materials katapult-senter. Norner 
kunne raskt sette opp et testprogram som dekket 
bedriftens ønske om å se på innovativ bruk av murstein 
og «oppsirkulering» til nye byggevarer. Kvalitetstesting 
av materialet har vært kritisk for å kunne utvikle en 
kommersiell, robust og varig byggevare. Testingen var 
støttet av mobiliseringsmidler fra Siva, hvor bedriftene 
kan få inntil 100 000 kroner for å gjennomføre katapult-
prosjekter. 

 > EKSPERTTEAMET: Består av representanter 
fra Sør-Hedmark Næringshage, Innoventus 
Sør, Kunnskapsparken Helgeland, Proneo, 
Rogaland Ressurssenter og Midt-Troms 
Næringshage.

 > FINANSIERING: Tidligere overførte og 
akkumulerte bevilgninger fra Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet (KMD) 
benyttes. 

 > HØINE AS: Selskapet er en konsulentvirk-
somhet for forskning, utvikling og salg av 
nye produkter og tjenester for å fremme 
sirkulærøkonomi i byggebransjen.

 > SIVA-STRUKTUR: Høine AS er målbedrift 
i Pågang næringshage som har fulgt 
prosjektet helt fra tidlig idé, og bistått i 
utvikling av både bedrift og produkt.
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