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Nye og forsterkede programmer



Nye og forsterkede elementer 
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Næringshageprogrammet 2023-2032
Tina Lihaug Selbæk



Bedriftsøkonomisk effekt:

• Økt digitalisering og industriutvikling gjennom målrettet bistand for å utnytte 
muliggjørende teknologier

• Økt evne til omstilling og utvikling hos små og mellomstore bedrifter

• Økt evne til grønn omstilling, samt økonomisk og sosial bærekraft

• Økt evne til kompetanseutvikling i bedrifter

• Markedsutvidelse gjennom målrettet å utnytte potensialet for vekst/utvikling i 
enkeltbedrifter og bedriftsmiljøer på hjemme- og utemarkedet

Samfunnsøkonomisk effekt:

• Økt sysselsetting og sterkere lokalsamfunn

• Økt omsetning og verdiskaping

• Realisering av regionale fortrinn og strategier

• Utvikling av sterke regionale innovasjonsmiljøer som knyttes sammen i et
nasjonalt nettverk

• Flere bærekraftige bedrifter

Forventet effekt av Næringshageprogrammet



Visjon:
Utvikle bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene
næringsliv i distriktene

Hovedmål:
Bidra til økt verdiskaping basert på regionale 
fortrinn, gjennom å legge til rette for utvikling 
av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter

Næringshageprogrammet

Programmål:

• Økt verdiskaping basert på regionale fortrinn

• Flere bærekraftige bedrifter

• Nye markedsmuligheter

• Økt digitalisering og industriutvikling

• Tilgang til relevante nettverk

• Relevant og effektivt virkemiddel for bedriftene i distrikts-Norge

• Økt samhandling mellom relevante virkemidler



Målgruppe for næringshageprogrammet:
Innovasjonsselskap med relevant kompetanse og 
som har en sentral rolle i det 
regionale økosystemet. Disse selskapene skal 
utvikle og tilby et relevant tjenestetilbud til 
bedriftene, ofte gjennom å være en del av et sterkt 
innovasjonsmiljø

Målgruppe for programoperatørene (NH): 
Små og mellomstore bedrifter og nyetableringer 
primært i distriktene, med evne og vilje til utvikling

Målgruppe Næringshageprogrammet



Identifisere 
behov, ideer og 
potensial for 
utvikling

Utvikle og 
iverksette 
utviklingsaktiviteter 

og -prosjekter

Gjennomføre 
utviklingsaktiviteter 
og innovasjons-
prosjekter

Implementere 
løsninger og 
kompetanse

Bedriftenes utviklingsløp

Næringshagenes bidrag til bedriftene

Rådgiver og sparringpartner
Kompetanse og nettverk

Henvisning og kobling til virkemidler

Inntak 
av bedrifter 
i program

Bedrifter ut av 
program

Leveranser i Næringshageprogrammet



Krav til opptak i Næringshageprogrammet

Innovasjonsselskaper som:

• har relevant kompetanse

• er et aksjeselskap med privat aksjemajoritet

• ikke tar utbytte

• kan dokumentere lokal forankring og engasjement – fra offentlige aktører og 
privat næringsliv

• har tilstrekkelig og tilgjengelig kapasitet i form av ressurser og kompetanse

• er en del av et etablert økosystem/nettverk (regionalt, nasjonalt, og 
internasjonalt)

• har et tilstrekkelig geografisk nedslagsfelt for å sikre kritisk masse av små og 
mellomstore bedrifter som ønsker å bruke næringshageprogrammet som 
verktøy i utvikling og omstilling

• har koblinger opp mot relevante regionale, nasjonale og internasjonale 
virkemidler

• Innovasjonsselskapet skal ha kompetanse og fokus på bærekraft



Inkubasjonsprogrammet 2023-2032
Randi Torvik 



Forventet effekt av programmet

Bedriftsøkonomisk effekt: 

• Økt innovasjonsevne

• Økt konkurransekraft og omstillingsevne i norsk industri og næringsliv.

• Økt grad av internasjonalisering og eksport 

• Sikre at vekstbedrifter har tilgang på kapital i tidlig fase.

Samfunnsøkonomisk effekt: 

• Flere bærekraftige vekstbedrifter

• Økt omsetning og verdiskaping 

• Utvikling av sterke nasjonale innovasjonsmiljøer i Norge

• Bidra til å øke norsk fastlandseksport

• Akselerere det grønne skiftet og skape flere lønnsomme arbeidsplasser



Inkubasjon
-Verktøy for 
kommersialisering, vekst og 
eksport

Visjon
Utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter.

Hovedmål:
Økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å 
identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode 
ideer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i 
etablerte virksomheter.

Programmål:

• Økt regional og nasjonal verdiskaping

• Flere bærekraftige vekstbedrifter

• Effektivt og relevant virkemiddel for vekstbedrifter i Norge

• Utvikle relevante økosystemer for vekstbedrifter i Norge

• Bidra til at flere bedrifter når internasjonale markeder

• Bidra til økte synergier mellom relevante virkemidler

• Bidra til å skalere flere bedrifter i Norge



Målgruppe Inkubasjonsprogrammet

Målgruppe for inkubasjonsprogrammet:
Sterke innovasjonsmiljø som har en sentral rolle i det 
regionale økosystemet, bidrar aktivt i det nasjonale 
økosystemet og hvor inkubasjon er en vesentlig 
aktivitet 

Målgruppe for programoperatørene (INK):
Innovative ideer og bedrifter med internasjonalt eller 
nasjonalt vekstpotensial



Inkubasjonsprosessen
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Krav til opptak i Inkubasjonsprogrammet

Innovasjonsselskaper som:

• Har kjernekompetanse på forretningsutvikling for nye og 
eksisterende bedrifter med høyt potensiale for skalering og 
internasjonalisering

• Ikke tar utbytte 

• Har bredt og relevant eierskap, privat/offentlig

• Har god regional forankring, tydelige drivere

• Har en tydelig rolle i regionale og nasjonale økosystemer.

• Har nasjonale og internasjonale partnerskap og nettverk

• Kan vise til medfinansiering på programaktivitet 



Skalering – ny modul i 
inkubasjonsprogrammet



Skalering - Ny fase i inkubasjonsprogrammet

Bakgrunn

• Skaleringsbedrifter spiller en viktig rolle for økt verdiskaping, eksport, sysselsetting 
og videre utvikling av norsk næringsliv.

• Inkubatorene har opparbeidet et godt tilbud til oppstartsbedrifter, men få har hatt 
fokus på skalering. 

Innretning

• Koordinert satsning blant aktørene i Siva-strukturen (INK, NH, NK)

• Samarbeid med det øvrige virkemiddelapparatet

• Fem til syv konsortier med tematisk innretninger, ledes av inkubatorer

• Konsortiene vil være tett knyttet sammen for å sikre deling av kompetanse og 
nettverk.

• Ment for bedrifter i hele Norge, men forbeholdt bedriften med høyt 
eksportpotensial. 

• Skisseutlysning



Finansieringsmodell



Finansieringsmodell for programmene

Finansieringsmodellen som foreslås  i de reviderte 
programmene skal dekke tre elementer:

1. Programtilskudd til den enkelte inkubator og 
næringshage (differensiert tilskuddsmodell)

2. Gjennomførings- og administrasjonskostnader 
til Siva (herunder kompetanse- og 
nettverkstilbud til programoperatørene)

3. Tilskudd fylkesoverskridende tiltak til 
inkubatorer og næringshager (satsingsforslag)



• Differensiering med utgangspunkt i potensial og resultat gir økt verdiskaping og økt aktivitet

• Transparente modeller som bidrar til å forsterke næringshagene og inkubatorene med størst uutnyttet potensiale 

• Faglige vurderingen av den enkelte programoperatør bidrar til økt kunnskap og utviklingsfokus hos operatørene -> 
økt profesjonalisering av operatørene og programmene

• Differensieringsanalyser og innplassering gjøres hvert 2. år. Første differensiering blir i 2024

• Indikatorer for nytt program er under utvikling 

Fylkeskommunene har en intensjon om forholde seg de differensierte tilskuddsmodellene innenfor to-årsperioder 
(gjeldende differensieringsperioder) gitt at det ikke blir reduksjon på post 61.

Ved reduksjon i post 61 åpnes det for å kutte i tilskudd til programoperatørene.

Differensiert tilskuddsmodell 



Fylkesoverskridende tiltak 

Fylkesoverskridende tiltak inngår i dagens programmer, men 

ikke i dagens finansieringsmodell (Siva bruker såkalte 

oppsparte midler for å finansiere disse aktivitetene). 

Fylkesoverskridende tiltak er en del av programforslagene 

som er innsendt. Iverksetting av fylkesoverskridende tiltak 

forutsetter at det bevilges friske midler i tråd med 

satsingsforslaget og i henhold til fylkeskommunenes egne 

prioriteringer.

Dette er et område som er under utvikling og nærmere 

informasjon vil komme i utlysningsteksten.

Fylkesoverskridende tiltak

• Søkbare midler

• Tilgjengeliggjøring av 
testfasiliteter og teknologisk 
spisskompetanse for bedriftene i 
programmene

• Skalering 
(inkubasjonsprogrammet)



Utlysning, opptak og ordning for 
programavvikling



Utlysning og opptak

• Åpen utlysning 15. juni på næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet

• Søkeseminar 22. juni:

• Tydelige kriterier

• Søknadsmal

• Søknadsfrist 15. september:

• Skissesøknad på skalering  (to-trinn) 

• Alle søkere skal ha orientert sin/sine fylkeskommuner skriftlig at de søker

• Forslag til statsbudsjett legges frem 6. oktober

• Siva presenterer forslag til opptak i programmene til den enkelte fylkeskommune 1. november 

• Møter med den enkelte fylkeskommune som er den som beslutter i sitt fylke

• Programstyret beslutter opptak på programnivå, forbehold om statsbudsjett og vedtak i det enkelte fylke

• Svar på søknaden 1. desember

• Med forbehold om endelig statsbudsjett  og vedtak i det enkelte fylke



Ordning for programavvikling

• Dagens programoperatører går automatisk ut ved avslutning av program fra 31.12.2022

• Siva og fylkeskommunene jobber sammen om en ordning for næringshager og inkubatorer 
som i dag tatt opp i programmene, som søker opptak og ikke når opp i nye program fra 
2023. 

• Det jobbes for å utvikle en søkbar ordning hvor man kan søke om inntil et halvt års tilskudd 
basert på dagens tilskuddsnivå

• Sikre en forsvarlig avvikling av programaktiviteten


