Skisseutlysning - Skaleringsmodul innen Inkubasjonsprogrammet
I det nye Inkubasjonsprogrammet planlegges det en forsterking gjennom en skaleringsmodul. Skaleringsmodulen er et tilbud til de mest lovende bedriftene, som både har evne og vilje til internasjonal vekst.
Utlysningen på skalering vil være en to-trinns prosess med en skisseutlysning og deretter en eventuell
hovedutlysning som er avhengig av forsterket finansiering til Inkubasjonsprogrammet. For å være kvalifisert
til å søke på en eventuell hovedutlysning, må skissesøknad være sendt innen fristen.
Regjeringen har satt seg et ambisiøst eksportmål. Innen 2030 skal verdiskapende eksport, med unntak av
olje og gass, øke med 50 prosent. Det er et stort behov for en styrking av offentlig satsing mot bedrifter
med skaleringspotensial, skalering er derfor tatt inn som en sentral del av det nye inkubasjonsprogrammet.
Bedriftene som skal skalere og etablere seg internasjonalt står overfor utfordringer hvor
konkurranseintensiteten og kompleksiteten i utviklingsprosessene øker. Dette stiller store krav til
inkubatorene som tjenesteleverandører. Det vil etableres fem til syv nasjonale samarbeidskonsortier hvor
ulike aktører går sammen for å utarbeide et forsterket tilbud til bedrifter som er i en fase hvor selskaper
skal rigges for internasjonal vekst. Konsortiene skal være tematisk spisset. Konsortiene skal sammen tilby
relevante tjenestepakker innen de valgte tematiske områdene. Tjenestene skal tilbys alle relevante
bedrifter uavhengig av geografi, og ha nasjonalt nedslagsfelt. Skaleringsmodulen skal bistå bedrifter til å
oppnå sitt vekst– og eksportpotensial. På denne måten skal bedriftene få tilgang til den aller beste og mest
relevante spisskompetansen, uavhengig av geografi.
Målgruppen til skaleringsmodulen er flere samarbeidende inkubatorer som utvikler sterke konsortier med
en tematisk spissing. De enkelte konsortiene skal være tett knyttet sammen for å sikre deling av
kompetanse og nettverk. Den tematiske spissingen må være fremtidsrettet og innenfor et område hvor
Norge har gode forutsetninger for å lykkes og har komparative fortrinn.
I konsortiet skal én inkubator koordinere samarbeidet og stå som hovedsøker. Konsortiene kan i tillegg til
inkubatorene også bestå av andre relevante innovasjonsaktører som næringshager, katapultsentre, klynger
og TTO-er. Bedrifter som skal motta rabatterte innovasjonsstøttetjenester gjennom skaleringstilbudet, må
være/bli tatt opp i Sivas inkubasjonsprogram.
Formålet med skisseutlysningen er å mobilisere konsortier som kan utvikle konkurransedyktige søknader til
en eventuell hovedutlysning på skaleringsmodulen. Det er usikkerhet rundt finansieringen av den nye
skaleringsmodulen. Dette avhenger av at satsingsforslaget på post 61 fra fylkeskommunene får
gjennomslag i statsbudsjettet for 2023. Sivas arbeid med skalering er koordinert med Innovasjon Norges
arbeid på området.
Hvem kan søke?
Skisseutlysningen er åpen. Ved en eventuell hovedutlysning må hovedsøker være en inkubator som er tatt
opp i det nye Inkubasjonsprogrammet.

Innhold i innsendte skisseforslag
Kriterier

Beskrivelse

Sammendrag

Maks en halv side
•

Bakgrunn og mål

Målgruppe
Tematisk område

Aktiviteter og
gjennomføring

•
•

Beskriv bakgrunn for satsingen, få frem markedsbehovet nasjonalt og
internasjonalt og hvilken betydning prosjektet vil få for økt vekst og eksport.
Oppgi hvilken inkubator som er hovedsøker.
Beskriv samarbeidskonstellasjonen og behovet for samarbeid.

•

Gi en beskrivelse av hvilken type bedrifter det skal jobbes med, og hvordan
kompetanse skal kunne tilgjengeliggjøres til relevante bedrifter i hele Norge.

•
•

Hvilket tematisk område (bransje/sektor/område) skal omfattes av prosjektet?
Beskriv hvordan bærekraft skal implementeres i prosjektet.

•
•

Hvilken type aktiviteter planlegges det å gjennomføre?
Beskriv hvilke tjenester innen kompetanse, nettverk og kapital de enkelte
aktørene som deltar i konsortiet skal bidra med.
Beskriv internasjonalt nettverk, komplementære virkemidler og eventuelle
samarbeidende kapitalmiljø.
Basert på aktiviteter og gjennomføring beskrevet ovenfor, samt antall aktører
som inngår i konsortiet, oppgi et kostnadsestimat for de to første årene.

•
•

Formelle krav til skissen
• Det er utarbeidet en wordmal som alle søkere må følge (inkludert skrifttype og størrelser som er
definert i dokumentmalen). Alle punkter må besvares. Skissen skal utarbeides på norsk.
• Søknadsteksten skal være på maks 5 sider. I tillegg kommer forside.
• Skissen skal sendes på e-post til firmapost@siva.no senest 17. oktober kl 16:00. Skissen sendes som
både pdf og i word-format.

Veien videre
22.06: Digitalt søkerseminar kl. 14:30 – 16:00. Påmelding gjøres ved å sende en epost til
arrangement@siva.no. Skriv inn navn og epostadresse til de som ønsker å delta.
17.10: Søknadsfrist (kl. 16:00).
19.10: Søkerliste og kopi av søknadene oversendes aktuell(e) fylkeskommune(r) til orientering.
09.12: Tilbakemelding til søkerne
Innkomne skisser vil bli vurdert av Siva i samarbeid med fylkeskommunene. Tilbakemeldingen fra Siva
forplikter ikke i forhold til behandling av en eventuell søknad på hovedutlysning. Det er opp til søker på
selvstendig grunnlag å vurdere om det bør utarbeides en søknad som svar på en eventuell hovedutlysning.
En skisse som ikke er sendt inn innen fristen, eller som ikke følger malen, vil ikke bli vurdert. Søker er
dermed ikke kvalifisert for å kunne sende inn søknad på en eventuell hovedutlysning.

