Handlingsprogram næring 2017
Handlingsprogram næring 2017 (HP Næring 2017) er utarbeidet av Rogaland
fylkeskommune i samarbeid med Innovasjon Norge Rogaland og Fylkesmannens
landbruksavdeling.
Hovedmål:
Hovedformålet i HP Næring 2017 vil være å
bruke midler på prosjekter som bidrar til
bærekraftig omstilling, økt verdiskaping og
som bidrar til å sikre/skape arbeidsplasser ut i
fra Regionalplan for næringsutvikling,
Regionalplan for landbruk, Regionalplan for
energi og klima, Akvakulturstrategi for
Rogaland og Reiselivsstrategi for Rogaland.
HP Næring 2017 støtter prosjekter med
tiltak som bidrar til omstilling:
• for å sikre utsatte arbeidsplasser i
eksisterende bedrifter
• for å skape nye arbeidsplasser i
eksisterende bedrifter
• som fører til flere levedyktige
oppstartsbedrifter
• ved å mobilisere bedrifter til å samarbeide
inn mot nye markeder
• for å styrke regionen som attraktiv
forretningsadresse
• ved å fremme fornybar og ny teknologi som
bidrar til et grønt skifte

Resultatmål:
HP Næring 2017 skal støtte prosjekter med
tiltak som samlet:
• har som mål å bevare og / eller skape
minimum 1 000 arbeidsplasser
• bidrar til at det blir arrangert minimum 50
aktiviteter som fører til økt omstillingskompetanse i eksisterende bedrifter
• bidrar til at det blir gjennomført minst 15
aktiviteter som kobler idéhavere og
investorer
• har som mål å bidra til at minst 25 bedrifter
tar steget ut i nye markeder

De fem driverne for
næringsutvikling er:
•
•
•
•
•

Innovasjon og
innovasjonsstruktur
Rekruttering og
kompetanse
Internasjonalisering
Naturressurser
Infrastruktur
(Kilde: Regionalplan for næringsutvikling Rogaland)

Løpende aktiviteter og videreføringer:
En del av midlene til næringsrettet utvikling er
øremerket løpende aktiviteter. Disse
aktivitetene har ofte et element av langvarig
støtte i seg. Eksempel på slike aktiviteter er
støtten til de fire næringshagene som er tatt
opp i SIVA s næringshageprogram og støtten
til Stavangerregionens Europakontor.

Regionale planer og strategier
De overordnede styringsdokumentene for HP
Næring 2017 er de regionale planene og
strategiene som fylkestinget har vedtatt.

Pågående prosjekter/videreføringer vil bli
prioritert når midlene i 2017 skal fordeles,
forutsatt at prosjekteier rapporterer om
framdrift, økonomi og oppnådde resultater.

• Regionalplan for næringsutvikling
• Regionalplan for landbruk
• Regionalplan for energi og klima
(næringsrelatert del)
• Akvakulturstrategi for Rogaland
• Reiselivsstrategi for Rogaland

Pågående prosjekter som skal videreføres i
2017, og som ikke kan fortsatt forankres i HP
Næring 2017, kan forankres i HP Næring
2015 og 2016.

Prosjektene i HP Næring 2017 må kunne
forankres i en eller flere av følgende planer
og strategier:

