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• Tilskuddsordningene Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) og 
Rekrutterings- og kompetanseheving (RK-midler) i landbruket.
• Tilskuddsordninger til Næringsutvikling og Innovasjon i Viken 
• Næringslivsutvikling med treet som ressurs – Tredriverprogrammet og 

Kompetansepilotene i Hallingdal, Numedal og Midt-Buskerud
• Klimarådgivning i anskaffelser og Rådgivning innen bygg og 

infrastruktur

Innhold



RK og RT ordningen

• Søknadsfrist var 1. mars
• RT – 5, 6 millioner i tilskuddsordningen

‒ 14 søknader på til sammen 4,8 millioner – gjennomsnitt 345.000

• RK – 1, 6 millioner i tilskuddsordningen
‒ 25 søknader på til sammen 5,5 millioner – gjennomsnitt 220.000

• Svar på søknadene i april



Andre relevante støtteordninger i Viken 2021
• Tilskudd til Næringsutvikling og Innovasjon 

‒ Utviklingsprosjekter og tiltak som tilrettelegger for et omstillingsdyktig næringsliv og 
bidrar til å sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken, samt legge til rette for nye 
grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ

‒ Søknadsfrist 12. april

• Tilskudd til KulturArvOpplevelser
‒ skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes 

sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning
‒ Søknadsfrist 1.mai 

• Tilskudd til næringsutvikling i distriktskommuner
‒ bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens 

distriktskommuner
‒ Søknadsfrist 8. mai 2021

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/


Tilskudd til Næringsutvikling og Innovasjon i 
Viken 2021
• 22 millioner kroner 

‒ 13 millioner til utlysning vår 
‒ 9 millioner til utlysning høst

• Samordning av støtteordninger i de gamle fylkene
‒ Utgangspunkt i gjeldene regionale planer (mye overlapp)
‒ Gjøre det lettere for målgruppen å finne frem

• 2 innretninger
‒ Næringsutvikling og Innovasjon
‒ Klyngesatsning



Fremdriftsplan utlysninger

Utlysning og 
mobilisering •1 mars

Rådgivning 4 
uker

Søknadsfrist • 12 april

Saksbehandling 
8 uker

Tilskudd/avslag 
tilbakemelding 

til søker 
•12 juni

Kontinuerlig 
oppfølging

•Langsiktig 
dialog 

•Resultater og 
rapportering

Utlysning Vår
Utlysning og 
mobilisering

•(Uavklart 15 
august)

Rådgivning 4 
uker

Søknadsfrist •(Uavklart 1 
oktober)

Saksbehandling 
8 uker

Tilskudd/avslag 
tilbakemelding 

til søker 

•(uavklart 1 
desember)

Kontinuerlig 
oppfølging

•Langsiktig 
dialog 

•Resultater og 
rapportering

Utlysning Høst



Formål og innretning
Formålet med støtteordningen er å delfinansiere utviklingsprosjekter som fremmer et 
omstillingsdyktig næringsliv, nye grønne næringer basert på fornybare ressurser, 
innovativ teknologi, og som sikrer og etablerer nye arbeidsplasser i Viken. 

Formålet oppnås gjennom prosjekter som bidrar til:
• bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping
• å tilrettelegge for sirkulærøkonomi, grønn omstilling og en digitalisering av 

næringslivet
• et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 
• et sterkt innovasjonssystem i Viken som gir økt innovasjon gjennom samhandling 

mellom næringsliv/klynger, gründere, kapital, FoU og offentlige institusjoner. 



Målgruppe – Hvem kan søke?

• Inkubatorer, næringshager, etablererveiledningstjenesten, 
gründermiljøer, med flere
• Forskningsinstitutter
• Utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
• Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
• Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og 

næringsforeninger
• Bedriftsnettverk og klynger



Områder

Entreprenørskap og 
vekstbedrifter

Bedriftsnettverk og 
klynger

Kommersialisering 
av 

forskningsresultater

Næringsrettet 
kompetanse

Leverandørutvikling 
og 

tjenesteinnovasjon



https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-
til-naringsutvikling-og-innovasjon-2021.90944.aspx

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/ti-
tips-for-a-soke/

10 tips til deg som vil søke støtte til næringsutvikling i Viken

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-naringsutvikling-og-innovasjon-2021.90944.aspx
https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/ti-tips-for-a-soke/


Sammen skaper vi markedsmuligheter

• Samarbeidsprogram mellom Innovasjon Norge og Viken 
fylkeskommune. 

• God og riktig treinformasjon hos profesjonelle aktører innen bygg
• Målgruppe: kommuner, fylkeskommuner og private byggherrer
• Hva gjør tredriverne?

‒ Gir råd om hvordan man kan starte et prosjekt for å få best mulig løsning 
med bruk av tre innfor regler for anskaffelser. Vil lansere en «treveileder» 
innen kort tid. 

‒ Veileder i verktøy som kan brukes i arbeid med å se på potensielle 
klimaeffekter av bygg i tre i kommunale områdereguleringsplaner

‒ Bidrar med kompetanse og erfaringer i utdannelsesprogram rettet mot 
små og mellom store virksomheter i regionen i tett lokale aktører som 
næringshager og bedriftsnettverk. Dette gjøres i tett samarbeid 
fylkeskommunes andre programmer.

Prosjektperiode: 2020 – utgangen av 2022

Side 11

Tredriver programmet
Samarbeidspartnere

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for bærekraftsforskning AS (NORSUS)

SWECO



Sammen skaper vi verdifull kompetanse

Kompetansepilotene skal bidra til å utvikle gode modeller og metoder for å møte små 
virksomheters behov, for kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge
• to arbeidspakker i programmet:

‒ Arbeidspakke 1 retter seg mot alle bransjer og skal utvikle metoder og verktøy for å vurdere 
kompetansebehov som opprettholder og videreutvikler virksomheten, samt kobler dette mot eksisterende 
kompetansetilbud.

‒ Arbeidspakke 2 retter seg mot byggenæringen, som er én av hovednæringene i distrikt som står overfor 
store utfordringer.

Målgruppen er hele verdikjeden innenfor byggenæringen. Nye byggemetoder, byggematerialer og miljøkrav 
krever andre prosesser og andre ferdigheter blant de ansatte i byggenæringen. Arbeidspakken bygger på 
Interreg prosjektet «The bioeconomy region», hvor det allerede har vært jobbet mye med kunnskapsbehov 
og med bransjeorganisasjoner innenfor bygg. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med næringshager, 
tredriverne, næringsklynger, Interreg prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia og andre 
utdanningsleverandører av korte kurs og lange kompetansegivende utdannelser. 

Mye av aktiviteten vil være knyttet til Hallingdal. Er dere med? 
• Prosjektperiode: 2021 – utgangen av 2022 – finansiering: Totalt NOK 6,3 millioner (Kommunal- og moderniseringsdepartementet NOK 4,4 millioner + Viken fylkeskommune NOK 1,9 millioner)

Side 12

Kompetansepilotene i Hallingdal, Numedal og Midt-Buskerud



Klimarådgivning i anskaffelser
4,5 rådgivere som bistår i følgende 
prosesser i Vikens kommuner og 
fylkeskommunen:

1. Bygg og infrastrukturprosjekter: 
sirkulærøkonomiaspekter og 
klimavennlige materialer

2. Strategier og systematisering av 
klima- og miljøhensyn i kommuners 
anskaffelser

3. Innkjøp av kjøretøy, maskiner og 
transportintensive varer og tjenester



Rådgivning innen bygg og infrastruktur
2 typer rådgivning:
1. Sirkulærøkonomi-praksis - gjenbruk av hele konstruksjoner, 

byggematerialer, tilrettelegging for gjenbruk i neste syklus, 
kartlegging av eksisterende bygningsmasse osv.

2. Materialrådgivning i bygg- og infrastrukturprosjekter. Følge 
opp på kritiske stadier mtp materialvalg

• Konkret arbeidsmetodikk er under arbeid

• Ikke fokus på energieffektivisering

Side 14




