
Næringsutviklingsprogrammet 
i Gjøvikregionen

Felles satsning på næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre land.

Formålet er økte arbeidsplasser i privat næringsliv i Gjøvikregionen.



Hvordan finansieres næringsprogrammet?

Deltakerkommunene bevilger årlige beløp til næringsprogrammet. 

For 2020 er følgende bevilget:

Gjøvik kommune 3 millioner
Vestre Toten kommune 1,5 millioner
Østre Toten kommune 0,9 millioner
Søndre Land kommune 0,7 millioner

Sum 6,1 millioner 



Hvilke bransjer kan få støtte av næringsprogrammet?

IKT BIO Industri



I 2020 kan også reiseliv og varehandel motta støtte



Hvilke bedrifter kan få støtte fra programmet?

• Små og mellomstore bedrifter (SMB)

• Nettverk og samarbeidende bedrifter

• Nyetablerte bedrifter og gründere kan 
unntaksvis motta støtte



Hvilke prosjekter kan få støtte fra programmet?

Prosjekter i tidlig fase:

• Nye markeder

• Nye produkter og produksjonsprosesser

• Prototyputvikling

• Digitalisering

• Omstilling/kompetanse



Eksempel - bedrift A

Utarbeidelse av forprosjekt som skal ende opp i et beslutningsgrunnlag/forretningsplan for 
hovedprosjektet. 

Forprosjektet skal ta for seg alt fra markedsmuligheter, krav til produksjons og 
prosessutstyr, tilgang på råvarer og mulig samarbeid med lokale råvareprodusenter. 



Eksempel – bedrift B

Det overordnede målet for prosjektet er å få verifisert og godkjent at teknologien brukt i 
en bransje kan overføres til bruk i en annen bransje. 

Prosjektet består av materialutvikling og prototypeutvikling, samt arbeid mot markedet og 
samarbeid med kunder.



Eksempel – bedrift C

Markedsarbeid med rekruttering av pilotkunder, pilottesting, synlighet, nettverksbygging, 
markedsføringsressurser m.m

IPR-arbeid: Behovskartlegging, patentering og produktutvikling



Hvordan går jeg frem hvis jeg vil søke?

1. Ta kontakt med næringsrådgiver i din kommune

2. Skriftlig søknad sendes til din kommune v/næringsrådgiver

3. Næringsrådgiverteamet utarbeider innstilling til styret for næringsprogrammet

4. Beslutning fattes i styret for næringsprogrammet



Hvordan vurderes prosjektene?

• Effekten på arbeidsplasser

• Bedriften: Gjennomføringsevne, historikk, soliditet og lønnsomhet

• Prosjektet: Godt definerte prosjekter med god beskrivelse av bakgrunn og mål, inkl. 

budsjett og aktiviteter, samt betydning for bedriftens vekst og utvikling

• Tilleggseffekter: Bidrag til vekst og risikospredning for bedriften, synergieffekter i 

regionen, utløsende for tilleggsfinansiering



Praktisk info

• Bedriften kan motta inntil 75% utbetaling av tilskudd ved oppstart

• Bedriften sender inn sluttrapport før siste delutbetaling

• Prosjektet skal ha minimum 40% egenfinansiering

• Egenfinansiering kan være i form av egne timer



Næringsutviklingsprogrammet og andre 
støtteordninger

Prosjektene vurderes opp mot regionale og statlige ordninger, og kan gjerne kombineres 
med andre støtteordninger. Dersom prosjektet kan motta støtte fra fylkesvise og/eller 
statlige ordninger, må bedriften søke om støtte fra disse ordningene før søknaden kan 
behandles gjennom Næringsutviklingsprogrammet.

Grønn framtid
- et næringsfond fra Oppland 
fylkeskommune

https://www.sintef.no/siste-nytt/nce-raufoss-blir-nasjonal-motor-for-omstilling/


Kontaktinformasjon

Vestre Toten: ola.langedal@vestre-toten.kommune.no

Østre Toten: stine.roen@ostre-toten.kommune.no

Søndre Land: roger.flottum@sondre-land.kommune.no

Gjøvik: henrik.brennhaugen-jakobsen@gjovik.kommune.no

katrine.hveem-gjorvad@gjovik.kommune.no
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Takk for meg!

Katrine Hveem Gjørvad

E-post: khgd@gjovik.kommune.no

Telefon: 48 20 87 97 

mailto:khgd@gjovik.kommune.no


Gratis rådgivningstjeneste for bedrifter i 
Gjøvikregionen

Bedrifter i Gjøvikregionen Utvikling kan søke om inntil fem timer gratis rådgivning. Tiltaket 
gjelder frem til 1. juli. 

Hensikten er å bidra til at flere små og mellomstore bedrifter skal takle krisen på en best 
mulig måte.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet søknad om gratis rådgivningstjeneste, og vi tar kontakt med deg for å koble deg 
med rett rådgivningsmiljø. Du vil få mulighet til opp til fem timer gratis rådgivning.

Jeg ønsker gratis økonomisk og juridisk rådgivning inntil 5 timer 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOb8luAgB0vyMhPcY8un7PYzyOUiafdzEDFsB8VXRwh5MeBw/viewform

