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Støtteordning

Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2019

Prosjektnavn

Støtte til Måløy Ocean Hub (arbeidstittel)

Arkivsak

Kort beskrivelse
Måløy Vekst har sammen med MMR Ocean Blue, Fagskolen, Høyskolen på Vestlandet og IT-klyngen i Måløy
etablert et samarbeidsprosjekt, Måløy Ocean Hub (arbeidstittel). Formålet med prosjektet er å etablere et felles
kontorfellesskap for studenter, forskere, gründere/oppstartsbedrifter og virkemiddelapparat i Måløy. Et slikt
felles miljø og kontorfellesskap mangler i Måløy i dag.

Prosjektbeskrivelse
Lokalt næringsliv har jobbet frem Måløy Marine Ressurssenter og stiftelsen ble etablert 17. august 2018.
Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter (MMR Ocean Blue) har sikret over 30 millioner kroner i egenkapital med
støtte fra lokalt næringsliv, lokale banker, kommuner og Sogn og Fjordane fylkeskommune. MMR Ocean Blue er
et samarbeid mellom marine bedrifter, Biovitenskaplig fakultet (BIOVIT) på Norges Miljø- og Biovitenskaplige
Universitet (NMBU) og Måløy videregående skole. Det er også åpent for samarbeid med andre
utdanningsinstitusjoner.

Stiftelsen har ambisjoner om at MMR Ocean Blue i løpet av en tiårsperiode vil bygges opp til et
forskningsinstitutt med ca. 35 ansatte. Med etablering av MMR Ocean Blue vil det komme mange
studenter og forskere til Måløy.
For å lykkes med MMR Ocean Blue vil det være helt avgjørende at man klarer å skape et attraktivt og
innovativt miljø som vil sikre rekruttering av de beste studentene og forskerne, samt gjøre det
attraktivt for gründere og eksisterende næringsliv å bruke senteret i Måløy. Det må skapes et
innovativt miljø hvor bedrifter og forskings- og utviklingsmiljø bidrar til å videreutvikle eksisterende
og nytt næringsliv, gjennom knoppskyting og nyetableringer. Prosjektet Måløy Ocean Hub skal se
nærmere på felles lokalisering av studenter fra NMBU, Fagskolen, Høyskolen på Vestlandet og
IT-klyngen i Måløy, samt gründerbedrifter/oppstartsbedrifter. Ved å etablere en slik klynge kan også
gründere og små bedrifter bli en del av et stimulerende miljø som gir sterkere utviklingskraft og
skaper et fagmiljø. Et godt eksempel på en slik klynge er Peak Sunnfjord, som er et nytt og dynamisk
kontorfellesskap for gründere, oppstartsselskap, etablerte teknologibedrifter og virkemiddelapparatet
i Førde sentrum.
I Måløy ønsker vi å få til en klynge i tilknytning til MMR Ocean Blue som vil inneholde blant annet:

• Kontorfellesskap for studenter, forskere, gründere/oppstartsbedrifter og virkemiddelapparatet
• Bofellesskap for studenter
• Konferanserom med videolink til NMBU+ andre universiteter/høyskoler
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• Gründerkontor med leiemulighet
• Innovasjon Norge med faste kontordager
• Felles kantine

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Måløy Vekst

Gate 1, nr. 80
6700 MÅLØY
Gate 1, nr. 80
6700 MÅLØY
Gate 1, nr. 80
6700 MÅLØY

97757394

Org.nr:919580348
Randi Humborstad
Randi Humborstad

97757394
-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei
Vil søke om 100 000 kr. fra kommunalt næringsfond i Vågsøy kommune.

Spesifikasjon
Bakgrunn
MMR Ocean Blue blir et forskningsinstitutt innen marin sektor, og vil legge grunnlag for en helt ny
generasjon marint næringsliv i Sogn og Fjordane. MMR Ocean Blue vil tilrettelegge for effektiv FoU i
bedriftene, skape lokale arbeidsplasser innen marin FoU, og gi grunnlag for flere nye
forskningsbaserte marine konsepter som realiseres, enten i eksisterende, eller i nye bedrifter. Dette
vil skape nye arbeidsplasser og et mer variert arbeidsliv, og et framtidsretta og levedyktig samfunn på
kysten. MMR Ocean Blue har sikret over 30 millioner kroner i egenkapital med støtte fra lokalt
næringsliv, lokale banker, kommuner og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Stiftelsen har ambisjoner
om at MMR Ocean Blue i løpet av en tiårsperiode vil bygges opp til et forskningsinstitutt med ca. 35
ansatte. Med etablering av MMR Ocean Blue vil det komme mange studenter og forskere til Måløy.
Prosjektmål
Hovedmål for hovedprosjektet er:
1. Etablere felles kontorfellesskap (hub) for studenter, forskere, gründere/oppstartsselskaper og
virkemiddelapparat i Måløy.
2. Etablere felles bomiljø for studenter i Måløy

Forprosjektet sitt mål:
1. Avklare grunnlaget for å etablere et felles kontorfellesskap og bomiljø i Måløy
2. Skissere innhold og plan(er) for gjennomføring inkl. budsjett og finansieringsplan
Forankring
Prosjektet Måløy Ocean Hub er forankret i Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter, Fagskolen maritim
avdeling Måløy, Høyskolen på Vestlandet og IT-klyngen i Måløy.
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Prosjektorganisering
Prosjekteier

: Måløy Vekst AS

Prosjektansvarlig (PA)
Prosjektleder (PL)

: Øyvind Reed, Måløy Vekst AS
: Randi Humborstad, Måløy Vekst AS

Styringsgruppe:
Måløy Vekst AS v/Randi Humborstad
Måløy Marine Ressurssenter v/Roger Bergset
Høyskolen på Vestlandet v/Øyvind Østrem
Fagskulen v/ Inger Vedvik Nygård
Måløy Academy v/Frode Strømmen
Koda AS v/Endre Kvalheim
Samarbeidspartnere
Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter, NMBU, Høyskolen på Vestlandet, Fagskolen, It-klyngen i Måløy, Vågsøy
kommune.

Aktiviteter
1. Avklare behov for fysiske ressurser og behov hos lokale/regionale aktører

• Kartlegging av behov: Hva slags type fysiske ressurser/behov er det hos Måløy Marine
Ressurssenter Ocean Blue på kort og lang sikt?
• Avklare behovet hos Fagskolen maritim avdeling
o Hvilke behov har de som Måløy Ocean Hub kan bidra til å dekke?
• Avklare behovet til Høyskolen på Vestlandet
o Hvilke behov har de som Måløy Ocean Hub kan bidra til å dekke?
• Avklare behovet til IT-klyngen i Måløy
o Hvilke behov har de som Måløy Ocean Hub kan bidra til å dekke?
• Avklare behov hos lokalt næringsliv, gründere/oppstartsbedrifter og virkemiddelapparat
o Hvilke behov har de som Måløy Ocean Hub kan bidra til å dekke?
• Oppsummering av forventet aktivitet basert på dagens omfang og aktørenes tilbakemeldinger
2. Kartlegge lokalisering/lokaler
• Skissere arealbehov på kort og lang sikt
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• Kartlegge aktuelle arealer/lokaliteter
• Vurdere begrensninger og muligheter ved ulike løsninger
• Forslag til løsninger
• Innhente tilbud
3. Vurdere synergieffekter mot andre næringer
• En enkel vurdering av ringvirkninger Måløy Ocean Hub kan skape.
• Vurdering av konkrete synergier kan man hente ut.

4. Plan for gjennomføring av hovedprosjekt
• Vurdering av organisering og eiermodeller
• Forretningsmodell og plan for gjennomføring
• Ny prosjektplan for hovedprosjekt m/budsjett
• Økonomi og finansiering.
Målgrupper
Målgrupper: Studenter og forskere, universitets- og høyskolemiljø, gründere/oppstartsselskaper,
lokalt næringsliv og virkemiddelapparatet.
Resultat
Et felles kontorfellesskap for studenter, forskere og gründere/oppstartsbedrifter og virkemiddelapparat i Måløy.
Formålet er å etablere Måløy som en attraktiv studentby og skape et dynamisk og innovativt miljø i Måløy
sentrum. Et slikt kontorfellesskap mangler i Måløy i dag. Ved å etablere en slik klynge kan også gründere og
små bedrifter bli en del av et stimulerende miljø som gir sterkere utviklingskraft og skaper et fagmiljø.

Effekter
Måløy er blitt en attraktiv studentby som tiltrekker seg de beste studentene og forskerne innen marin forsking.
Kontorfellesskapet Måløy Ocean Hub tiltrekker seg nye gründere og oppstartsbedrifter som blir en del av et
kreativt og nyskapende miljø i Måløy sentrum. Måløy Ocean Hub blir et senter for knoppskyting og
nyetableringer.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
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Kostnadsplan
Tittel
Design og trykkostnader

Eget arbeid (interne
kostnader)
Møtekostnader
Prosjektansansvarlig
Prosjektledelse
Reisekostnader
Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel
Egenfinansiering timer
deltagerne

Kommunalt næringsfond
Vågsøy
Stiftelsen MMR Ocean
Blue
Tilskot til nærings- og
samfunnsutvikling 2019
Sum finansiering

2019

2020

2021

2022

2023

SUM

30 000

30 000

228 000
20 000
100 000
400 000
50 000

228 000
20 000
100 000
400 000
50 000

828 000

828 000

2019

2020

2021

2022

2023

SUM

228 000

228 000

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

400 000

828 000

828 000

Geografi
1400-Sogn og Fjordane, 1401-Flora, 1438-Bremanger, 1439-Vågsøy, 1441-Selje, 1443-Eid

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

MMR - Infoark.pdf

605 311

Prosjektplan forprosjekt Måløy Ocean Hub.pdf
Tids- og ressursplan.pdf

12.04.2019

271 805 15.04.2019
118 144 12.04.2019
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