
Bedriftsnettverk og Klynger 
- Fremmer verdiskaping i regionen vår
- Sentrale samspillsdeltagere i fylkeskommunens planprosesser
- Viktige motorer for å iverksette planer og strategier,
- Iverksetting av tiltak som bidrar til den grønne omstillingen og smart spesialisering. 



HVORFOR TRENGER VI KLYNGER?

• Selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper 
som står utenfor. 

• Konsentrasjon av teknologisk og kommersiell kunnskap.

• Deltagerne består gjerne av fem grupperinger: 
- Entreprenører
- større bedrifter/industri
- offentlige aktører
- forskning og utvikling
- risikokapital.

• Suksessrike næringer er kjennetegnet ved selvforsterkende vekst, som drives frem av 
konkurranse, samarbeid, innovasjonspress og kunnskapsutvikling blant bedrifter innenfor 
relativt små geografiske områder. Dermed har næringsutvikling tendens til å foregå mest 
effektivt i geografiske klynger av bedrifter.



Tilskuddsordning 
bedriftsnettverk og 

klynger

Startside (regionalforvaltning.no)

Stimulere til klynge- og 

nettverksprosjekter som bidrar til 

fylkeskommunens målsettinger med å 

løse de store samfunnsutfordringene og 

bygge opp under verdiskaping gjennom 

grønn omstilling eller bidrar til å oppnå 

målene fylkeskommunen har satt seg i 

den regionale utviklingsstrategien. 

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3995&Cookie=0


Tilskuddsordning bedriftsnettverk og klynger-Målgrupper
Klynger i initialfasen (tidligfase initiativ) - som vil etablere bedriftsnettverk eller klynge og som ikke 
mottar støtte til dette fra andre tilskuddsordninger.
En må sikte seg inn mot en eller flere av de fire målsettingene som er definert for ordningen.
En samarbeidsavtale må foreligge som dokumenterer at støttemottaker opptrer på vegne av en eller 
flere bedrifter
Søknader kan støttes med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader, begrenset oppad til kr 600 000 
fordelt på inntil tre prosjektår pr. prosjekt

Klynger og nettverk i iverksettingsfasen (etablerte klynger og nettverk) samt drifts- og endringsfasen.
Til utvikling av klyngen/nettverket, som ønsker å forsterke en tematisk satsing eller gjennomføre et 
prosjekt innenfor en eller flere av de fire definerte målsettingene for ordningen. 
Søknader til generell klynge/nettverksutvikling gjelder kun for de som ikke mottar klynge/nettverksstøtte 
gjennom andre ordninger.
Søknader kan støttes med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader, begrenset oppad til kr 1 000 000 
fordelt på inntil tre prosjektår pr. prosjekt



Tilskuddsordning bedriftsnettverk og klynger-Målgrupper

Klynger som ønsker å realisere aktiviteter i et, klynge-til-klynge initiativ eller Node initiativ og som ikke 
mottar støtte til samme formål fra andre tilskuddsordninger:

• Et Node initiativ kan være at en stor klynge oppretter en underavdeling i vår region eller utspring 
av en etablert klynge med ny tematisk satsing. Eventuelt at en ny etablert klynge samarbeider 
med en etablert klynge om en leveranse inn i et prosjekt/tematisk satsing.

• Klynge til klynge initiativ kan være et tematisk samarbeid og/eller FoU prosjekt.
• En må sikte seg inn mot en eller flere av de fire målsettingene som er definert for ordningen.
• Søknader kan støttes med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader, begrenset oppad til kr 1 000 

000 fordelt på inntil tre prosjektår pr. prosjekt



FORANKRING
Søknadene skal forankres i Regional Planstrategi i Vestfold og Telemark 

Prosjektene må bidra til å oppfylle et av følgende bærekraftsmål og da spesielt 9, 11, 12 eller 13:

• Bærekraftsmål 4 - God utdanning

• Bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

• Bærekraftsmål 9 - Innovasjon og infrastruktur

• Bærekraftsmål 10 - Mindre ulikhet

• Bærekraftsmål 11- Bærekraftige byer og samfunn

• Bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon 

• Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene



Forankring

• Tiltakene det kan søkes om må oppfylle et eller flere av følgende målsetninger:

• Bidra til en nytenkende, bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling i fylket 

• Bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser 

• Bidra til samhandling og samarbeid og løse felles problemstillinger  

• Bidra til innovasjon og nyskaping ved å koble bedrifter og FoU miljøer.



Krav til søknad

Søknaden må:
1. Knyttes til minst en av de definerte målsetningene
2. Knyttes til minst en av de utvalgte målene fra FNs Bærekraftsmål
3. Avstemmes med annen offentlig finansiering, deriblant Innovasjon Norge
4. Ha en utløsende effekt
5. Inneholde forventede resultater og effekter
6. Redegjøre for hvordan de forventede resultater og effekter skal måles
7. Inneholde aktiviteter/tiltak for å nå disse resultatene
8. Definere ansvar- og oppgavefordeling

1. Dokumentasjon på at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet 
(intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler e.l.)

9. Ha en definert tidsramme
10.Inneholde realistisk budsjett 
11.Prosjekt kan ikke være startet opp før aksept av tilsagn og vilkår er på plass. Kostnader påløpt før dette dekkes 

ikke
12.Prosjekter må forankres i regionale planer og strategier



Tildelingskriterier, evaluering av søknadene

• Hvor godt prosjektet bidrar til grønn omstilling og å nå bærekraftsmålene
• Beskriver prosjektet/klyngen hvordan arbeidet vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser?

• Beskriver prosjektet/klyngen hvilken måte arbeidet organiseres etter prinsippene i sirkulær økonomi

• Beskriver prosjektet/klyngen hvordan arbeidet vil bidra til å redusere utslipp av miljøgifter?

• Beskriver prosjektet/klyngen hvordan arbeidet vil bidra til å ivareta naturmangfold?

• Sammenheng mellom idé, mål, problemstilling og løsningsforslag 

• Om prosjektmålet er etterprøvbart

• Hvor god er prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse 

• Hvor godt er aktørenes roller og oppgavefordeling beskrevet 

• Gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerne



Hva er en god søknad?

Virkninger og effekter Gjennomføring

Ekstern 
Brukere og aktører
Nytteverdi 
Samfunnet

Samarbeid 

Internt Strategisk forankret
Kompetanse
Prosjektplan

Budsjett

Selge ideen – i tråd med formålet i tilskuddsordningen

Sannsynliggjøre at resultatet gir virkninger og effekter (at det fører til ønsket resultat i virksomheten og for samfunnet

Sannsynliggjøre at søker er i stand til å gjennomføre (har nødvendig kompetanse (internt) – har nødvendig samarbeid (eksternt) 



Hva er en god søknad?

• Kort og Konsis
- Unngå  å gjenta samme informasjon mange ganger 

- Før utfyllelse få en oversikt over alle delene i det elektroniske søknadsskjemaet som skal fylles inn.

- Men, pass på at du svarer på alle krav som er stilt til søker og søknad
- Når det formelle er på plass – er det evalueringskriteriene vi bruker når vi vurderer søknadene

• Budsjett er en sammenstilling av kostnadene i prosjektet
- Lønn
- Konsulenthonorar
- Kontorleie
- Reisekostnader

- Egeninnsats er både en kostnad og et bidrag til finansieringen. Under kostnader definerer dere i hvilken form 
egeninnsatsen legges inn i prosjektet. 

- Beregning av timepris: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Tilskudd (vtfk.no)
- 2021.03.16-timepris-.pdf (vtfk.no)

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/naring/tilskudd/
https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/naring-innovasjon-og-kompetanse/tilskudd-priser-og-stipend/2021.03.16-timepris-.pdf




Kontaktpersoner
Næringsutvikling og Entreprenørskap

Anette Norborg
Mob: 95130367

anette.norborg@vtfk.no

Stein Erik Fjeldstad (stein.erik.fjeldstad@vtfk.no)

Geir Morten Johansen (geir.morten.johansen@vtfk.no)

16.03.2022

mailto:anette.norborg@vtfk.no

