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1. Gründeropplæring i Finnøy og
Rennesøy kommune ( 25 % av
virksomheten i næringshagen)
Begge kommunene kjøper tjenester av
Ryfylke Næringshage for at vi skal veilede
oppstartsbedrifter i en startfase, en såkalt
førstelinjetjeneste. I året som gikk fikk 12
gründere i Rennesøy og 14 i Finnøy hjelp
fra Ryfylke Næringshage. Hjelpen til
gründerne er på inntil tre timer per
person. Noen av disse har vi brukt lenger
tid på. Gründerne søker hjelp på
forskjellige områder, alt fra å registrere
firma i Brønnøysund til gjennomgang av
aktiviteter fra idéfase til
kommersialisering. Flere av de som vi har
fått hjelp fra oss, er registrert i
statistikken «nytt om etablering» som vi
presenterer i våre nyhetsbrev hver måned
Vi har arrangert to introduksjonskurs i
samarbeid med Skape

Nok et aktivt år for Ryfylke
Næringshage- litt om hva som
har skjedd.
2015 går mot slutten og det er snart klart for
å oppsummere året som har gått i diverse
rapporter som beskriver aktivitet og resultat.
Vi vil allikevel benytte det siste nyhetsbrevet i
2015 til bare kort å oppsummere aktivitetene
som har vært gjennomført i 2015.

2. Målbedrifter ( 25 % av
virksomheten i næringshagen i
2015)
Målbedrifter er navnet på
eksisterende bedrifter som har
skrevet avtale med Ryfylke
Næringshage om ytterligere
forretningsutviklingshjelp utover de
tre timene de får via tjenesteavtalen
med kommunene, eller det kan være
andre grunner til at næringshagen
yter hjelp.
Målbedriftene er enten lokalisert i
Ryfylke Næringshage og mottar ulike

fellestjenester fra næringshagen, eller
Ryfylke Næringshage yter andre
tjenester for disse. Du finner våre
målbedrifter på:
http://synligogstolt.no/hjem/tjenester/m%C3
%A5lbedrifter.html
I tillegg til målbedriftene som blir registrert
hos oss, hjelper Ryfylke Næringshage bønder
i å søke ulike tilskudd fra Innovasjon Norge.
Dette gjelder i begge kommuner.
Et mål i 2016 er å
fordoble antall
målbedrifter, da eksisterende bedrifter og
forretningsutvikling vil være et større
satsingsområde i 2016. Prosjekter vil da bli
nedtonet.
3. Prosjekter/ større satsinger ( 50%
av virksomheten i Ryfylke
Næringshagei 2015)

Planer i 2016
Det er utarbeidet en handlingsplan for 2016
og en plan for målbedrifter. Disse kan lastes
ned på http://synligogstolt.no/hjem/omoss.html

Nytt om etablering
2015!
Alle nyetablerte virksomheter så
langt i 2015, som jo nærmer seg
slutten, kan lastes ned på
www.synligogstolt.no
Litt statistikk
Registrerte virksomheter fra 201322.12.2015.
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Følgende større satsinger har hatt
fokus i 2015:
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utvikling av metodikk og verktøy
for grendelag i Rogaland/Norge
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Mobilisering til økt
sentrumsaktivitet i Vikevåg og i
Judaberg.
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Turstiprosjekt i Finnøy.
Følg elles nyheter på www.synligogstolt.no og på
facebook!

