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Skåppå Kunnskapspark AS
Totalt antall målbedrifter i Næringshagen i løpet av året?

30

Handlinger og evt. kommentarer:
Fra 2018 endret Skåppå kursen hvordan vi jobbet med
bedrifter innenfor Næringshageprogrammet.
Vi har jobbet aktivt og målbevisst med at alle bedrifter og
oppstartsbedrifter som Skåppå har tatt inn under
Næringshageprogrammet skal ha et utviklingsprosjekt.
Denne snuoperasjonen har vært svært vellykket, Skåppå har
nå blitt en tydelig aktør i Gudbrandsdalen, vi har høy
etterspørsel fra bedrifter og vi har fått en bedre
kundetilfredshet basert på SIVA sine målinger. 
Denne arbeidsformen ønsker vi selvsagt fortsette med i
2020. Erfaringen vi har gjort oss de siste 2 årene nå er at
gjennomsnittlige rammene på utviklingsprosjekt hos våre
målbedrifter ligger i snitt på kr. 70 000,-. 
For at et utviklingsprosjekt med bedrifter skal gi bedre effekt
så har vi erfart at det å jobbe mer konkret over en lengre
periode med konkrete innovasjonsaktiviteter og
problemstiller leder raskere til vekst og utvikling av
bedriftene i Gudbrandsdalen.

Vi satte ambisjon om 40 Næringshagebedrifiter med
utviklingsprosjekt som måltall i 2018. Av erfaring fra 2019
ser vi at dette er et litt høyt tall ut i fra bevilgningen vi har fått
tildelt. 

Vi hadde et mål om å øke egenandel fra bedriftene til 40%
ettersom vi har fått redusert støtte fra SIVA i 2019, dette har
vi klart og vi har samme ambisjon i 2020. 

Som budsjettet viser, sum innovasjosstøtte fra SIVA inkl.
40% EA gjør at vi har 1 750 000 å fordele ut på 30 bedrifter,
det gjør i gjennomsnitt utviklingsprosjekt med ramme på ca
kr. 58 000,- . Dette tallet er nærmere erfaringen vi har gjort
oss de siste 2 årene.

Status ved årsslutt:

Antall nye målbedriftsavtaler med nyetablerte bedrifter som inngås kommende år?

2

Handlinger og evt. kommentarer:
Skåppå er også så heldig å kunne tilby
Inkubatorprogrammet til bedrifter som oppfyller kravene i
Gudbrandsdalen. Derfor må dette måltallet ses i
sammenheng med måltallet til Inkubatorprogrammet.

Skåppå sammen med førstelinjetjenesten ute i kommunene
jobber målrettet mot nyetablerte bedrifter, efaringen er at når
bedriften kommer til Skåppå så er bedriften ofte allerede
registrert i Brønøysundregisteret, spesielt bedrifter som
hører til innenfor Næringshageprogrammet. Disse blir ofte
veiledet den første tiden fra førstelinja ute i kommunene. 
Innenfor Inkubatorprogrammet vil dette måltallet være mye
høyere, da ofte bedrifter/gründere med ideer og prosjekter
som har høy innovasjonshøyde ofte blir raskt henvist til oss. 

Status ved årsslutt:

Antall nye målbedriftsavtaler med etablerte bedrifter som inngås kommende år?

25

Handlinger og evt. kommentarer:
Viser til vurderingen i punkt 1.
Ved regisering av våre måltall for 2019 ser vi at det er ca 5
bedrifter med prosjekt innenfor Næringshageprogrammet
som blir med over til 2020.
Dvs at det er realistisk og ønskelig å fylle på med 25 nye
bedrifter med utviklingsprosjekt.
Vi innførte ny rutine for opptak i våre to programmer
(inkubator og næringshage) høsten 2018 som har vært
svært vellykket. Alle bedrifter gjennomgår en
screening/idevurderingskjema opp mot SIVA sine
målekriterier og vår egen strategi "Den Smarte Grønne
Dalen". Dette gjør vi for at vi ønsker en mer kritisk vurdering
av vekstpotensial til bedriften, ønsker fokusere på de
bedrifter med størst potensial og økt fokus på
kundetilfredshet og addisjonalite.

Status ved årsslutt:

Andel målbedrifter som forventes å være samlokalisert i næringshagemiljøet (hovedmiljø, noder eller avdelinger) pr 31.12 neste år

20

Handlinger og evt. kommentarer: Status ved årsslutt:

Måltall for Næringshagen

Det henvises til Samarbeidsavtale om drift av næringshage.

I avtalen redegjøres det for prinsippet om at alle næringshagene skal utarbeide årlige mål- og handlingsplaner for næringshagen. Denne benevnes nå som Måltall for Næringshagen, og sk
år.

Det forventes at utfyllende mål og handlingsplaner er diskutert og vedtatt i selskapets styre. Utfyllende handlingsplaner sammen med budsjett for programaktiviteten kommende år skal leg

Måltall for Næringshagen må minimum synliggjøre selskapets mål for kommende år i forhold til målekriteriene under, samt kort/stikkordsmessig vise hvilke handlinger som legges til grunn 
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Dette punktet viser vi til hva som ble skrevet ifjor.

Skåppå har nedslagsfelt i 12 kommuner, dvs at vi har en helt
annen næringshagestruktur enn andre
næringshager/kunnskapsparker.
Fra 2020 leier kontorplasser i 6 ulike samlokalsringsmiljøer
for å komme tettere på bedrifter og oppstarstbedrifter. På
disse samlokalseringsmiljøene er det ikke alle bedrifter som
kan tas opp i Næringhageprogrammet/nkubatorprogrammet.

Følgende steder hvil vi ha kontorplass i 2020: 
HubLhmr (her er vi samlokalisert med flere
Inkubatorbedrifter) 
Innovasjonssenteret Ringebu (samlokalisert med Snøhetta
Regnskap, Gudbrandsdalsmusea, Midt-Gudbrandsdal
Næringsforening og DNT - ingen kan tas inn i NH-
programmet)
Smiua på Vinstra (samlokalisert med Krible Design, Peer
Gynt, Rondaståk, Like IT og Oppfølgenheten Frisk. De
førstnevnte bedriftene er eller har vært NH bedrifter med
utviklingsprosjekt)
Hub Otta (samlokalisert med Innlandet Revisjon, Veksthuset
Bemanning, Sel kommune, Nasjonalparkriket Reiseliv AS,
Rondane Oppmåling, Otta Handel og Næringsforening
DeVOtta, Norsk Dyreomsorg. To sistnevnte er
Næringshagebedrifter, flere av de andre kan ikke bli NH
bedrifter).
Ysteriet i Vågå (Samlokalisert med Studiforbundet Kultur og
Tradisjon, Nordplan, Enøk, NAV og Massivtre. Ingen av
bedriftene kan være NH bedrifter).
Trollbinde på Dombås (Samlokalisert med Trollbinde, Dovre
kommune og Nasjonalparkriket Reiseliv AS, to av bedriftene
har vært NH bedrifter tidligere).

På alle disse 6 stedene utfører vi møter med bedriftene,
bedrifter kan bruke våre kontorplasser og på noen steder er
vi samlokalisert med bedriftene.

Strategien "Den Smarte Grønne Dalen" er vår
hovedprioritering mot reiseliv, landbruk og industri. På grunn
av næringsstruktur og egenart til bedriftene er det naturlig at
de må være lokaliseret på gården, i fabrikken eller i
"naturen". Vi ønsker derfor å opprettholde at disse bedriftene
fotrsatt kan ha drop-in dager ved en samlokalisering, med
begrunnelse i at dette kan tilføre nettverk, kompetanse,
motivasjon og inspirasjon i en utviklingsprosess. Denne
løsningen har vi god erfaring med fra blant annet HubLHMR
(Lillehammer). Det er en fleksibel ordning og gir mulighet for
at flere kan dra nytte av fordelene med samlokalisering.

Andel målbedrifter som pr 31.12 kommende år forventes å ha en kvinne i en eller flere av følgende roller: gründer, daglig leder og/eller styreleder.

50

Handlinger og evt. kommentarer:
Vi fortsetter med aktiv rekruttering av kvinnelige gründere og
bedrifter, både i Lillehammer- regionen og i Midt- og Nord-
Gudbrandsdal. Vi har gode tall fra 2019 og har troen på
dette fortsetter i 2020.

Status ved årsslutt:

Totalt antall utviklingssamtaler gjennomført med målbedriftene i løpet av året

30

Handlinger og evt. kommentarer:
Som bekrevet i de tidligere punktene har Skåppå endret
måten hvordan vi jobber med bedriftene innenfor
Næringshageprogrammet. Dvs at ettersom vi har et
utviklingsprosjekt i alle bedrifter vi jobber med så vil en
utviklingssamtale være et av startskuddet ved alle
prosjekter.

Status ved årsslutt:

Antall kompetansehevende tiltak gjennomført for målbedriftene i løpet av året

14

Handlinger og evt. kommentarer:
Skåppå er med å skape felles møteplasser og samarbeider
om arrangement i hele regionen. Dette for å inspirere,
motivere, gi ny kunnskap til bedrifter, men også for å skape
nye nettverk og fange opp bedrifter og gründere med
vekstpotensial.
Skåppå jobber målbevisst med å være en god
samarbeidspartner med resten av virkemiddelapparatet i
Gudbrandsdalen, gjennom tett samarbeid kan vi sammen
finne og hjelpe bedrifter og gründere som har vekt og
nyskapningspotensial.
Vi har stor tro og efaring knyttet til viktigheten av å
sammarbeide med resten av økosystemet i Lillehammer og
Gudbrandsdalen knyttet til kompetansehevende tiltak for
gründere og næringslivet. Vi ønsker derfor forsette og være
en god samarbeidspartner i 2020.

Skåppå opererer også både i inkutator og
næringshageprogrammet. Dette gjør at Skåppå har felles
administrasjon, felles mobilisering, felles arbeidsprosesser,
felles verktøy, felles stemme utad, felles ressursbase
(prosjektledere/rådgivere), felles verktøykasse.
Utad kommuniseres det ikke som to program, men som
«bistand til vekst og innovasjon». Vi prøver hele tiden å
gjøre det som er best for gründeren. Ressursmessig jobber
våre prosjektledere og rådgivere på begge programmene.
Arrangement, kurs og møteplasser utvikles i stor grad for
begge program – med noe spissing enkelte ganger.

Status ved årsslutt:
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Derfor planlegges kompetansehevende tiltak både i tett
samarbeid med resten av økosystemet i Lillehammer og
Gudbrandsdalen, og med de to SIVA programmene under
ett. Spissing utfra behov i næringen, trender og våre
satsingsområder blir også lagt til grunn.

Følgende kompetansehevende tiltak planlegges for 2020:
- Medarrangør «Hub-pub» 1 gang i mnd på Hub Lhmr
sammen med Lillehammer regionen Vekst.
- Gardsgründer inspirasjonskonferanse
- Opplevelsesgründer inspirasjonssamling
- Medarrangør «Hub Pub» på Otta
- Medarrangør "Hub Pub" på Dombås/Dovre
- Medarrangør næringspub, frokostmøter og nettverksmøter
i kommuner Nord-Gudbransdalen.
- Medarrangør næringspub, frokostmøter og nettverksmøter
i kommuner Midt-Gudbransdalen.

Vi støtter også opp om Innovasjon Norge sine
utekontordager, prøver være tilstede på de fleste.

Antall kompetansehevende tiltak innenfor internasjonalisering gjennomført for målbedriftene i løpet av året

8

Handlinger og evt. kommentarer:
Punktene kompetansehevende tiltak og kompetansetiltak
innenfor internasjonalisering henger sammen, og som vil
være en dimensjon som er underordnet hovedtema ved flere
av møteplassene/arrangmentene vi er medarrangør på.

Skåppå er innleid som prosjektleder og fasilitator i prosjektet
"Krafttak for grønn vekst" i Gudbrandsdalen. Prosjektet er en
felles satsing mellom privat og offentlig sektor med mål om å
skape nye grønne og smarte arbeidsplasser. Gjennom
prosjektet skal Skåppå arrangere flere innovative
arbeidsverksteder i 2020 innenfor Rekrasjonsnæring
(Reiseliv), Landbruk og Sirkulær Økonomi der
arbeidsverkstedene skal være verktøy for å generere
konkrete innovative grønne næringsutviklingsprosjekt. Målet
er å få opp flere Næringshage og Inkubatorbedrifter med
grønne og innovative utviklingsprosjekt og ideer. 

I tillegg skal Skåppå være delaktig i følgende som har sterkt
fokus på internasjonalisering:
- Gründerdagen i Lillehammerregionen sammen med
Lillehammer regionen Vekst (viktig møteplass for næringsliv,
studenter og gründere i Lillehammer-regionen).
- Venture Cup Lillehammer (studenter fra Innlandet får pitche
sin forretningsidé foran en jury, og skaffe seg et verdifullt
nettverk. 1. og 2. plassen kvalifiserer seg til del 2, regional
finale).
- DNB NXT Innlandet (Innlandets største møteplass for
investorer, venture-selskaper og gründere).

Ved screening/idevurdering av alle nye
næringshagebedrifter vurderes alle
bedrifter/utviklingsprosjekt om foretningsmodellen er
skallerbar, dvs at punktet internasjonalisering er et viktig del
av arbeidet med bedriftene. De bedrifter som har
internasjonalt potensial vil derfor gjennom
utviklingsprosjektet har egne tiltak som det jobbes med.

Status ved årsslutt:

Total andel (%) av målbedriftene som forventes å motta innovasjonsstøtte fra næringshageprogrammet i løpet av året?

100

Handlinger og evt. kommentarer:
Ved at vi har jobbet målbesvisst og med en mer kritisk
vurdering av innovasjon og vekstpotensialet, og endring i
måten vi jobber med bedrifter beskrevet i de andre punkt. Vil
vi derfor i 2020 fortsette måten å jobbe med der vi har som
mål å ha utviklingsprosjekt med alle registerte målbedrifter i
2020.

Status ved årsslutt:

Rapportår
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