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KARTLEGGINGSPROSJEKT – Etablering av tidligfase investornettverk i Sogn og Fjordane

Kort beskrivelse
Målsetningen med prosjektet er å finne/utvikle et hensiktsmessig system for å øke tilgangen til
tidligfase kapital til gründer, samt redusere tiden gründer bruker å hente denne «type» kapital. Dette
gjennom å utvikle et «system» for å tilby investor et økt antall kvalitet-sikret tidligfase gründere.
Investor kan da blant annet øke antall investeringer og få diversifisert sin investeringsportefølje.
Aksello, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Connect er formelle søkere.
Prosjektbeskrivelse
Formålet med etablering av et tidligfase investornettverk i Sogn og Fjordane i samhandling med
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Aksello og Connect Vest er å være tilrettelegger for at
engasjerte, samfunnsbevisste personer i Sogn og Fjordane med kapital, kompetanse og nettverk
(«kompetent kapital»), kan • Få tilgang på attraktive og godt forberedte investeringscase • Få
påvirke utviklingen til egne investerte case og (indirekte) tidligfasesektoren/miljøet • Få delta i
utviklingen av et spennende tidligfasemiljø, faglig og sosialt sett • Få bidra i arbeidet med å utvikle
et sterkere og mer variert næringsliv med flere attraktive arbeidsplasser, og styrket region og
samfunnsliv • Få muligheten til eventuelt å knytte kontakt med og co-investorer • Få muligheten
til attraktiv avkastning gjennom investeringsstrategi og porteføljebygging.
I tillegg vil et nettverk av tidligfase investorer gi gründer;
• Økt tilgang til kapital og kompetanse (tydelig oversikt og tilgjengelighet
• Redusere tiden de bruker på «skaffe» slik kapital
Prosjektbeskrivelse; Connect Vest vil lede det praktiske prosjektarbeidet, samtidig som det kan være
hensiktsmessig å etablere en styringsgruppe med deltakelse fra noen av følgende aktører; Investor,
gründer, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Aksello, Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane
Fylkeskommune Prosess: I grove trekk kan en se for seg følgende innhold i prosessen: Før man
starter må det utarbeide sen prosjektplan med ansvar, hva som skal gjøres til hvilket tidspunkt og
hvem som skal gjennomføre Fase en - kartlegging a. Styringsgruppemøte for innspill b. Kartlegging
av tidligfaseaktører og –miljø i Sogn og Fjordane gjennom skrivebordundersøkelse,
spørreskjemaundersøkelse og intervjuer. Kandidater for deltakelse i slik gjennomgang vil blant annet
kunne være: i. Aksello - hvordan får selskapene kapital i dag ii. Kunnskapsparken i Sogn og
Fjordane - hvordan får selskapene kapital i dag iii. Et utvalg av gründere i Sogn og Fjordane iv. Et
utvalg av tidligfaseinvestorer/-miljøer i fylket v. Innovasjon Norge vi. Eventuelt andre Gjennom slik
kartlegging vil en kunne få belyst nåsituasjon og erfaringer, ønsker og behov fra ulike
aktører/ståsteder, og samlet sett få et godt bilde av hvordan selskaper i dag søker/møter kapital, og
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omvendt. Fase to - bearbeide mottatt informasjon, presentere forslag til videre framdrift; c.
Gjennomgang av undersøkelsesmaterialet – utvikling av forslag til modell for englenettverk i fylket d.
Styringsgruppemøter ved behov e. Framlegge foreløpig konklusjon f. Kort høringsrunde blant
deltakerne i undersøkelsen (som ikke sitter i styringsgruppen) g. Arrangement, hvor formålet er å
presenterer modellen for tidligfasemiljøet (investorer og gründere) i Sogn og Fjordane h.
Rapportskriving hvor man presenterer forslag til veien videre Modellperspektiver: Prosessen vil
forløpe som beskrevet ovenfor, men samtidig kan en se for seg noen perspektiver for hvordan
englenettverk kan etableres og utvikles i Sogn og Fjordane; • Englenettverk etableres og utvikler seg
i lokal/regional regi av regionale krefter • Englenettverk etableres og utvikler seg i regi av regionale
krefter i samarbeid med Connect Vest/Connect BAN Bergen • Englenettverket investerer
utelukkende i lokale/regionale selskaper i Sogn og Fjordane • Englenettverket investerer primært i
lokale/regionale selskaper i Sogn og Fjordane, men åpner opp for at det kan co-investeres med andre
Connect BAN (tilknyttede) englenettverk langs kysten i vest/sør
Prosjektet må bruke tid til å finne fram til gode arbeidsprosesser mellom partene, hvordan vi skal
jobbe sammen og forankre prosjektet. I tillegg må prosjektet tidlig identifisere og forankre prosjektet
hos andre samfunnsengasjerte interessenter i fylket som; næringsforeninger, gründere, investorer,
politikere m.fl.
Det må utarbeidet en aksjonsplan som beskriver hva som skal gjøres til hvilket tidspunkt og hvem
som har ansvar. I tillegg må det være en åpenhet i prosjektet for at det underveis kan komme fram
elementer som tilsier at prosjektet må endre kurs eller stoppe prosjektet. Søkerne må derfor
underveis kontinuerlig vurdere framdriften.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

CONNECT Vest-Norge
Org.nr:986856013
Hege Elvestad

Thormøhlensgate 51
5006 BERGEN
Thormøhlensgate 51
5006 BERGEN
Thormøhlens gate 51
5006 BERGEN

41478250

Hege Elvestad

41478250
41478250

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Innovasjon Norge
Hordaland Fylkeskommune
Bergen kommune
Er usikker på hva de andre søkerne har mottatt (Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Aksello)

Spesifikasjon
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Bakgrunn
Da Connect Vest etablerte sitt englenettverk i Bergen i juni 2015, var det etter flere års forutgående
planlegging, og med nyttige erfaringer fra et tidligere etablert nettverk. Etter 2 års virke ble
2015-nettverket «revitalisert» og formalisert som en formell forening med vedtekter, styre mv. Ved
utgangen av 2018 har Connect BAN Bergen nådd 52 medlemmer, og det er investert i 22
tidligfaseselskaper. Se www.banbergen.no for mer informasjon.

Nettverket med sine 52 medlemmer begynner å få en betydelig kraft «i seg selv», som nettverk, med
all sin unike og samlede kompetanse og nettverk, og fremstår ikke bare som et «englenettverk», men
også mer og mer som en viktig aktør i utviklingen av bærekraftig finansielt miljø og infrastruktur
(foreløpig) i Bergensregionen. Som eksempler kan nevnes at Connect Vest har gjennomført et
forprosjekt med støtte fra Hordaland Fylkeskommune, 3 banker og BTO, med henblikk på å
tilrettelegge for et «mottakerapparat» i vekstfasen, en tilstrekkelig kompetent og organisert finansiell
struktur, med tilstrekkelig «løfteevne» til selskaper som kommer fra engleinvestorfasen, og trenger 5
– 50 millioner for å kunne ta «neste steget», og samtidig kunne bli værende i hjemregionen. I
forlengelsen av dette forprosjektet, som vil bli fulgt opp med henblikk på etablering av ulike
strukturer for å i møte dette behovet. Dette vil kunne resultere i et meget spennende, potent og
vesentlig mer effektivt miljø, som på en helt annen måte enn i dag, vil kunne understøtte all den
nyskaping og vekst som foregår/vil foregå fremover i regionen.

Connect Vest har også siden 2016/17 hatt et englenettverk i Rogaland, og Connect Sør har etablert
englenettverk i Arendal og Kristiansand. Connect Vest har også samtaler med andre nettverk/miljøer
langs kysten.

I forhold til Sogn og Fjordane har det med jevne mellomrom vært vurdert om man skulle etablere et
englenettverk også i trivselsfylket. Det har vært dialog med Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, Sogn
og Fjordane Fylkeskommune med jevne mellomrom, men vi har ikke opplevd at tiden har vært
moden.

Aksello, Kunnskapsparken i S&Fj og Connect Vest opplever at interessen nå er økt for å ta opp denne
tråden, dette på bakgrunn av det er uttrykt interesse fra flere hold, blant annet fra gründere og
investors.
Prosjektmål
Som nevnt i prosjektbeskrivelsen er målsetningen:
1) Tidligfase investorer kan
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• Få tilgang på attraktive og godt forberedte investeringscase • Få påvirke utviklingen til egne
investerte case og (indirekte) tidligfasesektoren/miljøet • Få delta i utviklingen av et spennende
tidligfasemiljø, faglig og sosialt sett • Få bidra i arbeidet med å utvikle et sterkere og mer variert
næringsliv med flere attraktive arbeidsplasser, og styrket region og samfunnsliv • Få muligheten til
eventuelt å knytte kontakt med og co-investorer • Få muligheten til attraktiv avkastning gjennom
investeringsstrategi og porteføljebygging
2) Gründer vil ved etablering få;
• Økt tilgang til kapital og kompetanse (tydelig oversikt og tilgjengelighet)
• Redusere tiden de bruker på «skaffe» slik kapital
I tillegg vil samarbeidet i det nye Vestland kunne gi økt investering, samarbeid og slagkraft på tvers av
nåværende fylkesgrenser.
Forankring
Aksello, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Connect er formelle søkere om å få gjennomført en
kartlegging knyttet til etablering av tidligfase investornettverk i Sogn og Fjordane (Nordre del av det
nye Vestland-fylket) og søknaden er forankret hos
Kunnskapsparken Sogn og Fjordane v/Dagleg leiar Kjetil Kvåle
Aksello v/Dagleg leiar Lone Bareksten
Connect Vest v/Daglig leder Hege Elvestad

På bakgrunn av Connect Vest sin erfaring med å etablere og drive et tidligfase nettverk er det Connect
Vest som vil lede prosjekt og gjennomføre hoveddelen av kartleggingsarbeidet. Dette selvfølgelig i
tett samhandling med Aksello, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.
Prosjektorganisering
Connect Vest vil lede det praktiske prosjektarbeidet, samtidig som det kan være hensiktsmessig å
etablere en styringsgruppe med deltakelse fra noen av følgende aktører; Investor, gründer,
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Aksello, Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Samarbeidspartnere
Kunnskapsparken Sogn og Fjordane v/Dagleg leiar Kjetil Kvåle
Aksello v/Dagleg leiar Lone Bareksten
Connect Vest v/Daglig leder Hege Elvestad

I prosessen vil vi samarbeide med tidligfase Investorer, gründere, Kunnskapsparken i Sogn og
Fjordane, Aksello, Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane Fylkeskommune m.fl.
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Aktiviteter
Som nevnt tidligere ser vi for oss følgende aktiviteter,
• Etablere forslag til prosjektplan
• Etaberling av Styringsgruppe
• Styringsgruppemøte for innspill
• Kartlegging av tidligfaseaktører og –miljø i Sogn og Fjordane gjennom skrivebordundersøkelse,
spørreskjemaundersøkelse og intervjuer. Kandidater for deltakelse i slik gjennomgang vil blant annet
kunne være:
o Aksello - hvordan får selskapene kapital i dag
o Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane - hvordan får selskapene kapital i dag
o Et utvalg av gründere i Sogn og Fjordane
o Et utvalg av tidligfaseinvestorer/-miljøer i fylket
o Innovasjon Norge
o

Eventuelt andre

Gjennom slik kartlegging vil en kunne få belyst nåsituasjon og erfaringer, ønsker og behov fra ulike
aktører/ståsteder, og samlet sett få et godt bilde av hvordan selskaper i dag søker/møter kapital, og
omvendt.
• Gjennomgang av undersøkelsesmaterialet – utvikling av forslag til modell for englenettverk i fylket
• Styringsgruppemøter ved behov
• Framlegge foreløpig konklusjon
• Kort høringsrunde blant deltakerne i undersøkelsen (som ikke sitter i styringsgruppen)
• Arrangement, hvor formålet er å presenterer modellen for tidligfasemiljøet (investorer og
gründere) i Sogn og Fjordane
• Rapportskriving hvor man presenterer forslag til veien videre
Som tidligere nevnt ser vi det som avgjørende å redusere risikoen i prosjektet gjennom å finne fram til
gode arbeidsprosesser, vi må bruke tid på å forankre prosjektet. I tillegg må prosjektet tidlig
identifisere og forankre prosjektet hos andre samfunnsengasjerte interessenter i fylket som;
næringsforeninger, gründere, investorer, politikere m.fl. Prosjektetleder og gruppe må ha åpenhet for
at det underveis kan komme fram elementer som tilsier at prosjektet må finne nye veier eller stoppes.
Målgrupper
Gründere
Tidligfase investorer
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Resultat
Etablering av "englenettverk" for engasjerte, samfunnsbevisste personer i Sogn og Fjordane med
kapital, kompetanse og nettverk («kompetent kapital»).
Vi ser for oss ulike resultat i Sogn og Fjordane;
• Englenettverk etableres og utvikler seg i lokal/regional regi av regionale krefter
• Englenettverk etableres og utvikler seg i regi av regionale krefter i samarbeid med Connect
Vest/Connect BAN Bergen
• Englenettverket investerer utelukkende i lokale/regionale selskaper i Sogn og Fjordane
• Englenettverket investerer primært i lokale/regionale selskaper i Sogn og Fjordane, men åpner
opp for at det kan co-investeres med andre Connect BAN (tilknyttede) englenettverk langs kysten i
vest/sør
Effekter
Effekten av et slikt engelnettverk er økt tilgang til tidligfase kapital, samt redusere tiden gründer
bruker på "skaffe" denne type kapital.
I tillegg vil interessen for tidligfase kapital og kompetanse økes og risikoen (kanskje) reduseres
gjennom en diversifiseringsstrategi
Samarbeid på tvers av fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane (nye Vestland) vil også være fordelaktig
med tanke på den overordnede effekten er at denne typen kapital bidrar til å levedyktig næringsliv i
Vestland.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Fase en - kartlegging
15.02.2019 - 30.04.2019

a. Styringsgruppemøte for innspill
b. Kartlegging av tidligfaseaktører og –miljø i Sogn og Fjordane gjennom skrivebordundersøkelse,
spørreskjemaundersøkelse og intervjuer.
Kartlegging vil få belyst nåsituasjon og erfaringer, ønsker og behov fra ulike aktører/ståsteder, og
samlet sett få et godt bilde av hvordan selskaper i dag søker/møter kapital, og omvendt.

Fase to - bearbeide mottatt informasjon, presentere forslag til videre framdrift;
01.5.2019 - 31.08.2019
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c. utvikling av forslag til modell for engelnettverk i fylket
d. Framlegge foreløpig konklusjon
f. Kort høringsrunde blant deltakerne i undersøkelsen (som ikke sitter i styringsgruppen)
g. Arrangement, hvor formålet er å presenterer modellen for tidligfasemiljøet (investorer og
gründere) i Sogn og Fjordane
h. Rapportskriving hvor man presenterer forslag til veien videre
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Kostnadsplan
Tittel

2018

Arrangement
Forberedelse og
samkjøring av gruppen
Gjennomgang av
undersøkelsen
kartlegging/intervjuer/rei
ser
Kontinuerlig møter
styringgruppe/høringer
osv.
Rapportskriving/etablerin
g
Styringsgruppemøte for
innspill/bearbeiding

2019

2020

2021

2022

SUM

30 000

30 000

50 000

50 000

40 000

40 000

200 000

200 000

40 000

40 000

60 000

60 000

80 000

80 000

Sum kostnad
500 000
500 000
Prosjektet må hele tiden være bevist på om det er vi når målsetningen eller om prosjektet skal endres/legges
ned/oppgraderes mm
Finansieringsplan
Tittel
Tilskot til nærings- og
samfunnsutvikling 2019
Tilskudd fra HFK

2018

2019

2020

2021

2022

350 000
150 000

SUM
350 000
150 000

Sum finansiering
500 000
500 000
Partene søker om 100 % finansiering til dette prosjektet, i et slikt innledende prosjekt ser vi det vanskelig å få
med andre finansielle partnere.
Avstander mellom partene er «relativt» store og vi ser at det kan gå med en del ekstra tid til reiser, noe vi
selvfølgelig ønsker vi å redusere dette minimum. I tillegg er det flere aktører involvert noe som tilsier en del
koordineringsmøter. Vi er likevel overbevist om at dette nødvendig dersom man skal få suksess.

Geografi
1400-Sogn og Fjordane

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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