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Innovasjonsnettverk
• Aksjonsplan for P-IRIS
• Samarbeid med klyngeprogrammet
• Samarbeid med
katapultprogrammet

www.sfj.no

Aksjonsplan: P-IRIS
• Innovasjonsnettverk i distriktssamfunn
• Ferdigheiter i klyngeleiing
• Saman med Hordaland

• Korleis gjere innovasjonsnettverk i distriktssamfunn meir
komplette?
• Produksjon i klynger: Innovasjonsprosessar
• Steg for steg
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Aksjonsplan: P-IRIS
• Ferdigheiter i leiing av innovasjonsnettverk
• Etablere
• Utvikle
• Omstille

• Ei oppgåve for opplæring i HVL?
•
•
•
•
•

God teori er praktisk nyttig
Øving (vi snakkar om ferdigheiter)
Utdanning / etterutdanning
Nettverk er m.a. infrastruktur for å dele kunnskap
Finansiering: Erasmus + / DIKU (digitale læringsformer)
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Aksjonsplan: P-IRIS
• 1/7 2019 – 30/6 2021
• Målgruppe i Vestland fylke
• Fylkeskommunen
• Innovasjonsnettverk / Klynger
• IN / SIVA / NFR
• Connect Vest / Invest in Bergen
Prosjektgruppa
- Maria Brandshaug (Hub for Ocean)
- Gisle Nondal (GCE Ocean Technology)
- Torill Monstad (Hordaland fylkeskommune)
- Ingvild Andersen (Sogn og Fjordane fylkeskommune, prosjektleiar)
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Hub-Node
Kandidatane vi arbeide vidare med om hub-node samarbeid er så langt:
Miljø
Teknopollen
(Slepetanken)

Merknad
Miljøet kan vere aktuell både i å vere node til ulike maritime klynger og til
å inngå samarbeid med test og demonstrasjonssenter (katapultar)

Fjordane Virtuelle
Campus / GINnettverket
Aqua Hub,
Hyllestad

Miljøet kan vere aktuell både i å vere node til ei klynge (t.d. Nordic Edge)
og til å inngå samarbeid med test og demonstrasjonssenter (katapultar)
Miljøet har med underleverandør(ar) til oppdrettsnæringa og kan vere
aktuell i nodestatus i høve klynga Seafood Innovation

Tech Yard /
Miljøet er allsidig og kan vere kandidat til samarbeid med fleire katapultar
Campus Førde
Verftet
For oversikts skuld nemner vi også miljø som har formelt samarbeid på plass:
SITEP i Årdal
Miljøet har alt formalisert samarbeid med katapulten på Raufoss
Hub For Ocean,
Florø

Miljøet har alt formalisert samarbeid som node til klynga Ocean Technology
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Innovasjonsnettverk i distriktssamfunn:
Status for aktørane på nasjonalt nivå:
• Både IN v/ Klyngeprogrammet og SIVA signaliserer positiv
interesse; dvs at innovative distriktsmiljø bør knytast betre til
programma.
• SIVA har midlar til hub-node pilotar. Dei ønskjer å vurdere
samarbeid med Sogn og Fjordane
• Klyngeprogrammet avklarar for tida om neste utlysing skal
innehalde hub-node samarbeid.
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Nyskaping basert på det vi er gode på
• Entreprenørielle oppdagingar
• Entreprenørskap gjeld fleire samarbeidande aktørar
• Utvikling av verdikjeder
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Europeisk samarbeid
Plattformer basert på smart spesialisering
• Hydrogen Valleys
• Advanced materials for batteries
• Marine Renewable Energy

Meir info:
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas
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Hydrogen Valleys

