STØTTE TIL PROSJEKTUTVIKLING I
NCE AQUATECH CLUSTER
NCE AQUATECH CLUSTER har i 2017 satt av 500.000 kroner til å stimulere
til økt innovasjon i klyngen. Pengene skal gå til å utvikle spennende
samarbeidsprosjekter mellom virksomheter i klyngen.
Hver søker kan søke om inntil 100.000 kroner til sitt prosjekt. Målet med
ordningen er å gjøre veien litt kortere for bedrifter som trenger støtte til
prosjekter som normalt ikke støttes av andre offentlige virkemidler.
Søknadsfrist er 7. mai.

Dersom klyngen får tilskudd fra Innovasjon Norges «Innovasjonsramme» i
2018, vil det komme to søknadsfrister (vår/høst) og støttebeløpet kan bli
mer fleksibelt.

KRAV TIL PROSJEKTET
Det kan søkes prosjektmidler til støtte av tidligfase prosjektmobilisering/
prosjektutvikling som ikke støttes av Innovasjon Norge, Forskningsrådet eller andre
offentlige kilder, og hvor målet med prosjektet blant annet er å komme i posisjon til å
søke slike kilder eller å kunne ta prosjektet videre gjennom samarbeid mellom
bedrifter i klyngen.

Krav:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle prosjektpartnerne må være klyngemedlemmer
En bedrift søker på vegne av prosjektpartnerskapet, som må bestå av minimum 3
virksomheter, hvorav minst 3 bedrifter
Prosjektidéen ligger innenfor NCE Aquatech Clusters formål og/eller satsingsområder
Innledende mobilisering av prosjektdeltakere er gjennomført før søknaden sendes
Prosjektideen representerer noe nytt i markedet, for bedriften eller for akvakultursektoren
som sådan
Prosjektaktørene har grunnleggende innsikt/erfaring eller forståelse knyttet til det som skal
gjøres i prosjektet
Prosjektet ivaretar prinsippene om økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraft
Prosjektet mottar ikke offentlig støtte fra andre kilder
NCE Aquatech Cluster tillates å omtale prosjektet på sin webside og i sin profilering
Prosjektdeltakere må stille seg positive til å fortelle om prosjektet på klyngens
arrangementer

HVA KAN PROSJEKTMIDLENE BRUKES TIL?
Støtten kan brukes til det som skal til for at man kommer videre med
prosjektet, eksempelvis:
•

•
•

Kjøp av konsulentbistand og andre eksterne tjenester innen f.eks.
• Prosjekt og prosessledelse
• Markeds- og strategiske analyser
• Forretningsutvikling/nye forretningsmodeller
• Teknisk bistand
• Juridisk bistand til samarbeidsavtaler og forretningsmessige kontrakter
Etablering av samarbeid med FoU-aktører, markedsaktører eller andre som er viktige for
prosjektets utvikling
Kostnader til prosjektledelse, prosjektutvikling og administrasjon hos bedriftene som søker

Dette er kun eksempler - det er opp til prosjektgruppen å vise hva man
ønsker å bruke prosjektstøtten til.

FRISTER OG MOTTAK AV PROSJEKTSØKNADER
Frist for innsending av prosjektsøknader i 2017 er 7. mai
Søknaden sendes på mail til klyngeleder kristian.henriksen@bdo.no
---------------------------------------------------------------------------------------------------



Det opprettes etter hvert to frister pr år for innsending av prosjektforslag (vår og høst)



Prosjektforslag som kommer inn etter fristen, vil automatisk bli tatt med til neste frist,
dersom initiativtakerne i mellomtiden ikke trekker prosjektet.



Prosjektsøknader sendes til klyngeleder, som registrerer dem i klyngens database

VURDERING AV PROSJEKTSØKNADER
Behandling av prosjektsøknader skal i størst mulig grad skje konfidensielt og av folk som
er vant til å vurdere prosjekter. Søknadsbehandlingen skal også sile ut prosjektsøknader
som er aktuelle for offentlig støtte, slik at klyngens midler kan brukes der det offentlige
ikke dekker.
Det er opprettet et prosjektråd som tar beslutninger om prosjektstøtte.
Prosjektrådet består av:
Styreleder i NCE Aquatech Cluster
Representant fra Innovasjon Norge (Nord- og Sør-Trøndelag)
Representant fra Regionalt Forskningsfond /Forskningsrådet
Klyngens leder og nestleder deltar som observatører med talerett men uten beslutningsrett
Leder av aktuelle fagråd i klyngen kan innkalles ut fra prosjektenes innhold

SØKNADSBEHANDLING
Søknadene behandles innen to-tre uker etter søknadsfristens utløp.
Dersom det har kommet inn mange prosjektsøknader som alle følger oppsatte
krav, kan prosjektene også bli vurdert etter


Antatt markedspotensial



Antatt FoU/innovasjonspotensial

Alle som har søkt støtte får skriftlig tilbakemelding.
Ingen prosjekter har i utgangspunktet krav på støtte. Beslutninger om
prosjektstøtte blir kun omgjort dersom det kommer frem at prosjektet og
søknaden som har fått støtte likevel ikke følger retningslinjene.
Dersom så skjer, vil det aktuelle støttebeløpet bli overført til neste søknadsfrist.

