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Ett mål ved deltakelse i SIVA sitt
næringshageprogram er at eksisterende
næringshager skal ha som mål å få et større
geografisk virkeområde. Ryfylke
Næringshage har nå tjenesteavtale med
Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommune.

Nye målbedrifter
Ryfylke Næringshage ønsker bedriften
Alchemilla velkommen som målbedrift.
Alchemilla etablerer seg i disse dager i et
tomt stort drivhus på Helland i Rennesøy og
har som mål å selge ulike tjenester fra dette
drivhuset (kurs, servering, produkter m.v).
Kvitsøy kommune har inngått tjenesteavtale med Ryfylke
NH

Velkommen til Kvitsøy kommune
Kvitsøy kommune vedtok i formannskap
26.april å skrive tjenesteavtale med Ryfylke
Næringshage om kjøp av tjenester. Avtalen
innebærer kjøp av diverse etablerertjenester.
Ryfylke Næringshage vil være lokalisert på
Kvitsøy i snitt en gang per måned, men noe
mer hyppig nå før sommerferien.
Oddrun Merete Reilstad Handeland blir
den av de ansatte i Ryfylke Næringshage som
vil bli fast på Kvitsøy, men vi vil også bruke
andre ressurser i næringshagen etter hva
slags aktiviteter og bedrifter det skal jobbes
konkret med.

Alchemilla er med sin satsing også med i et
prosjekt i regi av Ryfylke Næringshage og
Høgskulen for bygdeutvikling (HLB) om bruk
av tomme drivhus til nye innovasjoner.
Prosjektet skal gjennomføres i Rennesøy i
løpet av 2016, med midler fra HP-Næring
2016. Prosjektet har fått navnet «Liv i
drivhus»
Alchemilla vil utvikle en egen nettside, men
er foreløpig å finne på facebook- Alchemilla.

Per Ivar Selvaag kommer til
fagdagen.
Under årets fagdag «Kloke hender tar grep»
som i år vil bli arrangert fredag 19. august i
forbindelse med Tomatfestivalen 2016,
har flere foredragsholdere takket ja til å
delta. Fagdagen har i de siste årene hatt en
tradisjon i å invitere en hovedgjest til
fagdagen. I år vil dette være gründeren og
bildesigneren Per Ivar Selvaag. Per Ivar er
fra Fogn og har fått mye oppmerksomhet,
både nasjonalt og internasjonalt for sitt virke
som designer og for sitt gründerskap. På
fagdagen er han invitert for å snakke om
gründerskap og viktigheten av dette.

Andre saker fra ulike nettverk.
135 millioner til innovasjonsprosjekter
Forskningsrådet og Forskningsmidlene for
jordbruk og matindustri lyser nå ut inntil 135
millioner til innovasjonsprosjekter for
næringsmidler, jordbruk, skog- og trebruk og
sjømat. Søknadsfrist 12. oktober, mens frist til
å sende inn skisse er 15. august.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/1
35-millioner-tilinnovasjonsprosjekter/id2499011/

Virkemiddelkameratene
Fylkesmannen i Rogaland, Gründertelefonen,
Rogaland fylkeskommune, Regionale
forskningsfond Vestlandet, Vri rogaland,
Skape - Etablerersenteret for Rogaland og
Innovasjon Norge har utarbeidet en video
om virkemiddelkameratene i Rogaland. I
denne er også næringshagene nevnt. Ta en
titt på vedlagt link.
https://www.youtube.com/watch?v=X_ec
OEAKdAw
Skal bygge det ultimate innovasjonslaget
Terje Handeland var sjef for Ipark AS i alle år.
Nå har Anne Cathrin Østebø tatt over roret
på innovasjonsskuta, mens Handeland skal
Per Ivar Selvaag deltar på fagdagen 19.august.
Foto: Twitter

Trond Reierstad, styreleder i Tinekonsernet
har også takket ja til å komme. Reierstad vil
ta for seg tema «landbruk over hele landet»
Sven Olav Simonsen, ny leder i NHO
Rogaland vil snakke om praktiske
arbeidsplasser og rekruttering til disse.
Programmet mangler bare ett tema før
programmet er helt klart.
Hold av datoen allerede nå, fra kl. 09.0015.30 i Fleirbrukshallen på Finnøy.

lete etter flere muligheter for Validé.
http://www.ipark.no/nyheter/2016/skalbygge-det-ultimate-innovasjonslaget

AquaVision konferansen er 13–15 June
2016 i Stavanger
AquaVision er den velrenommerte akvakultur
konferansen, som tiltrekker seg et bredt
spekter av toppledere fra havbruksnæringen
annen hvert år.
http://www.skretting.com/nbNO/media/nyheter/aquavisionkonferansen-er-13-15-june-2016/977831

