Utlysning av
nettverksmidler i N2
N2 er et unikt treårig leverandørutviklingsprogram hvor eierne og samarbeidspartnerne
har slått sammen sine økonomiske og
menneskelige ressurser for å skape en
helhetlig, overordnet satsing i Nord-Norge.
N2 lyser nå ut nettverksmidler inntil 12MNOK
fordelt over perioden 2019-2021.

WWW.N2NORDNORGE.NO

Mobilisering til søknader fra bedrifter på
nettverksmidler i N2
Bakgrunn
I 2017 la Regjeringen frem sin Nordområdestrategi. I kapitelet om næringsutvikling med
overskriften «Næringsutvikling – høyere opp i verdikjedene» vil de nå målene om «Øke
verdiskapingen i nordnorske bedrifter basert på landsdelens ressurser».
På bakgrunn av bevilginger over revidert statsbudsjett til N2 ble det etablert en
arbeidsgruppe med representanter for Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner,
Sametinget, Innovasjon Norge samt Norges Forskningsråd. Disse har i felleskap utviklet en
prosjektplan for prosjektet «Høyere opp i verdikjeden». Prosjektnavnet har i ettertid blitt
endret til N2. Prosjektleder for N2 er KUPA.
Se også: Prosjektbeskrivelse «Høyere opp i verdikjeden»

Bedriftsnettverksordningen i N2
Bedrifter i Nord-Norge som støtter opp om N2 sitt formål i prosjektbeskrivelsen søker via
Innovasjon Norge Nordland og Arktis. Hensikten med bedriftsnettverksordningen er å utvikle
en felles forretningsmodell for nettverket av bedrifter.
Styringsgruppen N2 har gitt følgende føringer for bruk av bedriftsnettverksmidlene i N2:
Innovasjon Norge skal som utgangspunkt benytte N2 sine nettverksmidler for å finansiere
klynger og nettverk som har et samarbeid på tvers av geografi og/eller bransje. I tilfeller hvor
det søkes midler om å etablere nye klynger og nettverk kan N2 sine nettverksmidler
benyttes dersom søkers nettverk ikke er i et geografisk område eller har et faglig fokus som
gjør samarbeid med eksisterende klynger og nettverk lite hensiktsmessig.

Informasjon om kriterier og søknadsportal:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/samarbeid-klyngernettverk/bedriftsnettverk/

Visjon N2:
«Utvikle framtidens leverandører i Nord-Norge»
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Mål N2
Programmet skal gi økt bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft i nordnorsk næringsliv
og kompetansemiljø innen sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen, samt tilsluttede
næringer. Anvende teknologi og ressurser på tvers av næringene for økt radikale
innovasjoner.
Programmet skal forsterke og være komplementær til eksisterende satsinger.
Programmet skal fokusere på bærekraft, kaldt klima, eksponerte forhold og naturgitte
fortrinn.

Delmål N2
1. Styrke samspillet mellom nærings- og innovasjonsaktører i landsdelen for å oppnå
felles mål om å utvikle framtidens leverandører i Nord-Norge, herunder sterkt
samspill med potensielle viktige kunder.
2. Å forsterke markedsorienteringen i forhold til leverandørutvikling i bedriftsnettverk
og klynger i landsdelen
3. Mer næringsrettet forskning og utvikling i landsdelens klynger og nettverk med mål
om styrket nasjonal og internasjonal konkurransekraft, gjennom økt samspill mellom
forskningsmiljø og bedrifter.
4. Å øke innovasjonskompetansen i eksisterende næringsliv gjennom styrket
kompetanseprogram.

Søkbare aktiviteter
Gjennom virkemidlene i N2 ønsker eierne i N2 at klynger og nettverk samt deres
medlemsbedrifter skal få tilgang på utviklingsmidler for å legge til rette for utvikling.
Virkemidlene i N2 skal fokusere på å heve nordnorske bedrifter høyere opp i verdikjeden.
De søkbare midlene i denne utlysningen utgjør inntil kr. 12.000 000,- fordelt over perioden
2019-2021.
Denne utlysningen gjelder følgende hovedaktiviteter i N2:
•

Hovedaktivitet 2.1: Utlysning av finansiering, nye bedriftsnettverk, begge segment
(Opplevelses- og sjømatnæringene samt tilstøtende næringer)
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Kontakter
Dersom en søker er i tvil om prosjektet som tenkes omsøkt er innenfor virkeområdet til N2
kan følgende kontaktes for dialog/avklaring:
Prosjektledelse N2: Jørgen Bratting, 95 11 42 11, jorgen@kupa.no
Avdelingsleder Innovasjon Norge Nordland: Heidi Therese Thommesen, 97 62 09 79,
Heidi.Therese.Thommesen@innovasjonnorge.no
Avdelingsleder/Klyngerådgiver Innovasjon Norge Arktis: Randi Abrahamsen, 95 85 86 80,
Randi.Abrahamsen@innovasjonnorge.no
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