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Starter nytt år med Juzt Move.

Vikevåg sentrum kaiområde

Nytt år- nye muligheter!
Selv om det er over en måned siden nyttår,
vil Ryfylke næringshage i årets første
nyhetsbrev benytte anledningen til å ønske
dere alle et riktig godt nyttår!
Vi er i full gang med årets aktiviteter.

Ryfylke Næringshage deltar sammen med
Frisklivsentralen, Finnøy Næringsforening og
Frivilligsentralen i en helsesatsing rettet mot
ulike målgrupper i Finnøy, deriblant
næringslivet. Ryfylke Næringshage
koordinerer satsingen og bidrar med
forretningsutviklingshjelp i satsingen. Vi er
svært glad for at offentlig virksomhet ser
nyttet av samarbeidet med næringshagen i
denne satsingen. «Dette er innovasjon i
offentlig sektor, utalte daglig leder i Ryfylke
næringshage, da satsingen ble introdusert for
kommunepolitikerne i desember 2015.
Juzt move er en av flere aktiviteter i
satsingen, se www.juztmove.no . Juztmove er
en inkubatorbedrift lokalisert i Ipark på
Ullandhaug og gir ulike treningstilbud ved
bruk av IKT.
www.livsstilfinnoy.no

Vi starter årets første nyhetsbrev blant annet
med å presentere to statistikkområder som
det kan være greit å vite om,
varehandelutvikling og produksjonsmengder
i landbruket, begge kommunerelaterte. Vi
oppfordrer til å ta en nærmere kikk på
linkene vi presenterer

JuztMove Ipark

Varehandelutvikling i Finnøy og
Rennesøy
Ryfylke Næringshage har igangsatt to
utviklingsprosjekt for å få økt aktivitet og
verdiskaping i sentrumsområdene Vikevåg
og Judaberg.
På linken under finner du statistikk over
utviklingen de siste årene når det gjelder
omsetning i varehandel per innbygger i begge
kommunene. Statistikken viser blant annet at
Finnøy har hatt en positiv utvikling med kr.
47 261,- omsetning per innbygger i 2008, til
kr. 78 419,- kr. per innbygger i 2014. For
Rennesøy sin del har stigningen vært mindre,
fra kr. 27 774,- omsetning per innbygger i
2008, til kr. 35 776,- i 2014.
http://www.kommuneprofilen.no/Profil/Okon
omi/DinRegion/okonomi_vare_innb_region.as
px

Ryfylke Næringshage planlegger
to sentrale kurs for næringslivet i
2016.
Ryfylke Næringshage er i gang med
planlegging av to sentrale kurs for
næringslivet både i Finnøy og i Rennesøy for
2016. Det første kurset vil bli arrangert tidlig
vår og det andre, høsten 2016. Vi har
gjennom samtale med bedrifter kommet
fram til at det er et behov for et styrekurs og
et lederkurs. Vi går derfor allerede nå ut og
annonserer at begge disse kursene vil bli satt
opp i vår kalender dette året. Vi vil i neste
nyhetsbrev komme tilbake til dato for
kursene, men vil allerede nå annonsere om at
det vil bli gitt et tilbud fra næringshagen om
disse.
Vi kommer også til å fortsette med våre
frokostmøter, ca. ett møte i kvartalet. Vi tar
gjerne imot tips til tema for disse
frokostmøtene.

Landbruk: hvor mye produseres i
kommunene våre?
Norsk matindustri må rapportere inn alt
de omsetter av norske egg, melk, korn,

kjøtt og ull til Landbruksdirektoratet.
Disse dataene bruker direktoratet til å
kreve inn omsetningsavgift som bøndene
skal betale for sine leveranser.
Det er denne
statistikken som
nå for første gang
er lett tilgjengelig
for alle som er
interessert i norsk
matproduksjon.
Filtreringsmenyen gjør det mulig å finne
tall for ønsket leveransetype, år, fylke og
kommune.
https://www.slf.dep.no/no/statistikk/utvikl
ing/produsert-mengde/kjott

Introduksjonskurs for nye
gründere og bedrifter.
Ryfylke Næringshage og etablerertjenesten
Skape har satt opp nytt introduksjonskurs på
Rennesøy, onsdag 9. mars kl. 18.00-21.00 i
Ryfylke næringshage, Kaihuset.
http://www.skape.no/kurskalender

Fra idé til marked.
Innovasjon Norge Rogaland tilbyr
miniseminaret «Fra idé til marked», hver 14
dag. Seminaret gir en kort introduksjon til
forretningsmodellering, lean startup og
Innovasjon Norge sine tjenester til gründere.
http://www.ipark.no/nyheter/2015/minisemin
ar--fra-id%C3%A9-til-marked

Spre gode nyheter fra Ryfylke Næringshage i
ditt nettverk! Følg nyheter på
www.synligogstolt.no og facebook!

