Næringsrettet virkemiddelapparat i Hamar,
Stange og Løten
Innovasjon Norge
«Innovasjon Norge bidrar i nyskapende utviklingsprosjekter hos gründere og etablert
næringsliv for å skape fremtidens arbeidsplasser. Vi tilbyr finansiering i form av lån
og tilskudd, rådgivning, kompetanseprogrammer, nettverk og profilering. Vi har
kontorer i alle landets fylker og i rundt 30 land. I de landene hvor vi ikke har eget
kontor drar vi veksel på Norges ambassader. Alle bevilgninger skal bidra til flere gode
nyskapende gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.»
Kontaktinfo: Beate Follestad,
Mail: beate.follestad@innovasjonnorge
Tlf.: 625 19 955
www.innovasjonnorge.no

Klosser innovasjon
Klosser arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i hele Hedmark. De
bistår næringslivet med innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og
forskningsprosjekter. Klosser Innovasjon har ambisjoner om å bistå vekstbedrifter i
hele Hedmark. Vi skal være en pådriver for utvikling av ny industri basert på
Innlandets naturressurser.
Vi har spisskompetanse innen bioøkonomi, industri, logistikk, digitalisering og
forretningsutvikling. Klosser Innovasjon har også et bredt nettverk inn mot FoUinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Disse benyttes aktivt i arbeidet inn mot
næringslivet i Innlandet.
I dag har Klosser Innovasjon tre strategiske bransjemessige satsningsområder basert
på identifiserte fortrinn, styrker og muligheter i Hedmark:




Bioøkonomi
Industri (vareproduserende)
Digitale tjenester

Dette er satsingsområder som er sammenfallende med Hedmark fylkeskommunes
innsatsområder.
Klosser Innovasjon jobber med rådgivning inn mot alle typer vekstbedrifter. De
viktigste virkemidlene er Inkubasjonsprogrammet som er et nasjonalt vekstprogram
og innovasjonssenteret BioSmia. Klosser Innovasjon består i dag av 28 ansatte med
hver sin unike spisskompetanse
Kontaktinfo: Kristian Bakke Haugen
Mail: kristian@klosser.no
Tlf.: 928 52 791
www.klosser.no

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter. Det store flertallet er små
og mellomstore bedrifter. NHO Innlandet, vårt regionale kontor, har som
hovedoppgaven å formidle NHOs nasjonale utspill, drive lokalt opinionskapende
arbeid, samt påvirke lokale og regionale myndigheter. Som medlem i NHO får du
gratis veiledning innen arbeidsrett, nyttige verktøy, produkter og tjenester, samt tilbud
om relevante arrangementer og kurs for deg som arbeidsgiver. NHO er også en
fasilitator for Nasjonalt program for leverandørutvikling.
Kontaktinfo: Kjersti Granåsen
Mail: kjersti.granaasen@nho.no
Tlf.: 480 52 856
www.nho.no

Norges forskningsråd
Norges forskningsråd finansierer forskningsprosjekter i privat og offentlig sektor og
universitets- og høgskolesektoren. Vi har dessuten ansvar for
skatteinsentivordningen SkatteFUNN og mobiliseringsansvaret i Norge for EUs
program Horisont2020. Forskningsrådets rådgivere kan svare på spørsmål og
diskutere hvordan idéen din kan bli til et forsknings- og innovasjonsprosjekt. Vi holder
også kurs og informasjonsmøter over hele landet om våre virkemidler.
Kontaktinfo: Elisabeth S. Frydenlund
Mail: efr@forskningsradet.no
Tlf.: 959 81 307
www.forskningsradet.no

Hamarregionen Utvikling brenner for næringsutvikling,
profilering og innbyggerrekrutering.
Vi har gründerveiledning, møteplasser, kompetansepåfyll for næringslivet i godt team
med et bredt lag med våre samarbeidspartnere. Vi fungerer ofte som en
koblingsboks til andre aktører og mellom næringslivet og våre kommuner Hamar,
Stange og Løten. Vi drifter næringsforeningen og ulike klynger og nettverk blant
annet VR-klynge (VRINN). Vi drifter også PARK gründer- og næringshus, med fokus
på teknologi og samhandling på tvers. Følg oss på et ulike sosiale
medier/nyhetsbrev.
www.Hamarregionen.net
Eli A. Bryhni, tlf. 90836244, er daglig leder. eli@hamarregionen.net og Berte
Sollerud Helgestad, tlf. 995 12 512, er hovedkontakt for gründere,
berte@hamarregionen.net

Hamarregionen – med rom for å skape

