Vedlegg 1: Konkretisering av støtteformålene som er omtalt i utlysningen

Støtte til forstudier til FoU-prosjekter, GBER art. 25

1

Formål

Hovedaktiviteter

Forstudie for å belyse
muligheter og
begrensninger for
videre FoU på et
spesifikt område.
Forstudien skal
resultere i et konkret
grunnlag for videre
FoU.

• Involvering av klyngens bedrifter i
analyseprosesser
• Prosjektledelse og administrasjon;
tilrettelegging, oppfølging og
rapportering.
• Innhenting av eksterne analyser som
supplerer klyngedeltakernes
kompetanse

Kostnadstyper
• Timekostnader hos
klyngepartnere som engasjeres
for gjennomføring av
forstudien 2)
• Prosjektledelsens lønns- og
overheadkostnader.
• Innkjøpte konsulenttjenester
• Lokalleie og driftskostnader for
fysiske fasiliteter

Utfyllende prinsipper:
• Støttesatsen er 50 % av støtteberettigede kostnader.
• Støttesatsene kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små. (SMB-bonus)

Støtte til opplæring, GBER art. 31

1

Formål

Hovedaktiviteter

Kostnadstyper

Kompetanseutvikling
hos klyngens
medlemmer på
områder av stor og
felles interesse 1)

• Forberedelse og tilrettelegging av
• Innkjøpte eksterne ressurser
kompetanseprosjektet 2)
(kursleder og andre
konsulenttjenester)
• Innhenting av ekstern kompetanse
• Gjennomføring av kompetansetiltaket • Prosjektledelsens lønns- og
overheadkostnader.
for klyngens medlemmer
• Kursdeltakernes timekostnader
• Reisekostnader (men ikke
oppholdskostnader)
• Lokalleie og kostnader til utstyr

Utfyllende prinsipper:
• Opplæring som er å anse som del av den løpende driften, kan ikke støttes.
• Støttesatsen er maks 50 % av støtteberettigede kostnader, + 10 % for mellomstore bedrifter og +
20 % for små.
• Støttebeløpet kan ikke overstige summen av de direkte kostnadene. (Det vil si at støtten ikke kan
brukes for å betale for de timene som inngår i kostnadsgrunnlaget.)

Klyngeutvikling GBER art. 27 (Støtte til drift av klynger)
Formål

Hovedaktiviteter

1

Prosjektledelse –
fasilitering av
samarbeid/
informasjonsdeling

• Daglig ledelse og administrasjon
• Organisering av styre, arbeidsgrupper,
o.l
• Organisering av faste møteplasser
• Møter og dialoger med medlemmene
• Møter og dialoger med eksterne
partnere
• Utvikling og gjennomføring av konkrete
tjenester for medlemmene

2

Forvaltning av klyngens
fasiliteter

3

Strategi- og
analyseprosesser

4

Profilering og
markedsføring av
klyngen

5

Organisering av
opplæring, workshops
og konferanser 3)

Kostnadstyper

• Prosjektledelsens lønns- og
overheadkostnader.
• Lokalleie og driftskostnader for
fysiske fasiliteter
• Reise- og oppholdskostnader
• Innkjøpte konsulenttjenester
• Timekostnader hos
klyngepartnere som engasjeres
for gjennomføring av
fellesaktiviteter.
• Utvikle og administrere klyngens fysiske Som over
infrastruktur, IPR,
innovasjonsplattform, o.l.
Som over
• Utarbeidelse av nullpunktsanalyser,
effektanalyser, SWOT-analyser, etc.
• Gjennomføring av strategiworkshops,
foresightprosesser, etc.
• Gjennomføring av forstudier o.l for
utvikling av nye felles
innovasjonssatsinger. 2)
Som over
• Ekstern kommunikasjon gjennom web,
sosiale medier, o.l.
• Deltakelse på messer og konferanser
med sikte på profilering av klyngen.
• Dialoger med bedrifter og andre aktører
med sikte på rekruttering av nye
medlemmer.
Som over
• Planlegging/organisering av
opplæringstilbud for medlemmene.
• Planlegging/organisering av tematiske
workshops, seminarer og konferanser
for medlemmer og eksterne deltakere.
• Planlegging/organisering av studieturer
til nasjonale og internasjonale
kunnskapsmiljøer.

Utfyllende prinsipper:
• Støtteandel: Maks 50 %
• Tidshorisont: Maks 10 år
• Akkumulert støtte: Maks 7,5 mill. Euro
• Støtten kan bare gå til klyngeorganisasjonen
• Til 2: Det skal være åpen tilgang til fasilitetene, og bruken skal reflektere kostnadene

Støtte til innovasjonsrådgivning for SMB, GBER art. 28
Her anvender vi bare den delen av dette regelverket som omhandler innovasjonsrådgivning
Formål

Hovedaktiviteter

Innovasjonsrådgivning
fra klyngeorganisasjonen
til klyngens SMB.

• Klyngeorganisasjonens direkte
rådgivning, veiledning eller opplæring
til enkeltbedrifter eller mindre
grupper av bedrifter i klyngen.

Kostnadstyper
• Klyngeorganisasjonens
personellkostnader

Utfyllende prinsipper:
• Støttesatsen er i utgangspunktet 50 % av støtteberettigede kostnader. Men, det er anledning til å
forhøye støttesatsen til 100 % for under forutsetning av at det samlede støttebeløpet til slik
rådgivning ikke overstiger EUR 200 000 pr. bedrift innenfor en 3 års periode.
• Bare rådgivning til SMB kan godkjennes, og klyngeorganisasjonen må dokumentere hvilke
bedrifter som har mottatt rådgivning.
• Klyngeorganisasjonen må organisere denne aktiviteten som et eget delprosjekt med eget
regnskap, som godkjennes av revisor

