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Prosjekt i Sogn regionråd – frå plan til handling

Regionalplan 2021 - 2024

Handlingsplan 2021

Forpliktande samarbeid mellom kommunane



• Prosjekta i handlingsplanen må konkretiserast i 
prosjektmandatet

• Prosjektmandatet må forankrast
• PA: KN

• Styringsgruppa: Næringssjefar

• Finansiering/budsjett
• Sikre ekstern/intern finansiering av prosjektet før 

oppstart

Prosjekt i Sogn regionråd – frå plan til handling



• Vi må sette prosjektmål:
• Effektmål
• Resultatmål
• Prosjektmål

• Hovudmål
• Delmål 1, 2,3,4,5

• Finansiering og rammer
• Organisering

• PA, Styringsgruppe, ressursgruppe

• Arbeidet med prosjektmandatet sikrar at prosjektet 
vert forankra hjå komunane, og at ein får hjelp 
gjennom ekstern finansiering av prosjektet

Prosjekt i Sogn regionråd – frå plan til handling



Næringsnettverket 

• Gjennomført 4 møter første halvår

• Planlegg 3 møter i nettverket andre halvår
• Planlegg i tillegg 1 møte som reservemøte

• Planlegg 2 arbeidsmøter grøn region



Arbeidet framover

• Bestilte prosjekt:
• Utarbeide prosjektmandat på dei prosjekta som er bestilt gjennom 

regionalplan og handlingsplan
• Fordele prosjekta mellom kommunane – kva har dei spesielt lyst til å 

jobbe med?
• Gjennomføre prosjekta etter kvart som finansieringa kjem på plass

• Grøn region Vestland – eigne arbeidsmøter i næringsnettverket
• Delta på prosjektaktivitetar
• Koordinere all aktivitet gjennom næringsnettverket i høve til innspel i 

prosjektgjennomføringa
• Sikre at Karina får gode innspel i sitt arbeid i arbeidsgruppa og leiar i 

næringsnettverket får innspel i sitt arbeid i referansegruppa

• Arbeide saman med Hardangerrådet om felles møter i 
næringsnettverka – fokus på Indre Vestland

• Utvikle samarbeidet med Visit Sognefjord og Kunnskapsparken 
vidare, der dei vert invitert til å delta på møter i nettverket



Arbeidet framover – grøn region



Arbeidet framover:

• Innspelsmøte i prosjektregionane Sogn, Voss og 
Hardanger (14. juni).

• Støtte frå Vestland fylke:
• støtte i prosjektutviklinga, t.d. deltaking i arbeidsgrupper 

og workshops

• kople saman aktuelle samarbeidspartnarar

• gje støtteerklæringar

• informere og rettleie om eksisterande støtteordningar

• økonomisk støtte inntil kr 150 000 per prosjekt



Målgrupper:

• Målgruppene for ordninga er FoU-miljø, 
samanslutningar av verksemder (næringsklynger, 
næringshagar, inkubatorar, næringslag o.l.), 
organisasjonar og andre kompetansemiljø i Vestland.



Kriterium for å gje prosesshjelp

• Prosjektet må ligge innafor ramma av dei 11 verdikjedene og 
24 forretningsmoglegheitene som er vurdert som særs aktuelle 
for Vestland i rapporten Vestlandscenarioa 2020.

• Prosjektet må ha utgangspunkt i konkurransefortrinn, 
kompetanse og teknologi som er bygd opp innafor eksisterande
næringar i Vestland.

• Prosjektet bør ha eit forretnings- og innovasjonspotensiale.

• Prosjektet må ha ein tydeleg samfunnseffekt og kunne bidra til 
dei overordna målsetnadene i høyringsutkastet til Berekraftig
verdiskaping - Regional plan for innovasjon og 
næringsutvikling.

https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/regional-plan-for-innovasjon-og-naringsutvikling/


Prosess for handtering av 
førespurnader

• Søknadar vil bli behandla fortløpande. Eit prosjekt kan 
få inntil 150 000 kr i støtte, til saman er det 600 000 
kr som skal delast ut. Ei føresetnad for å få støtte er at 
prosjektet skal starte opp før 1. oktober 2021.


