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INNLEDNING – NÆRINGSVEKST 2020
Næringsforeningen i Drammensregionen har sammen
med Drammen kommune etablert et prosjektsamarbeid, Næringsvekst 2020, som skal understøtte
næringslivets egne innovasjons- og vekstambisjoner.

Næringsvekst 2020 har
følgende fire
hovedsatsingsområder:

Næringsvekst 2020 har derfor som mål å forsterke
næringslivets egne initiativ, prosesser og prosjekter,
som bidrar til å utvikle flere og nye arbeidsplasser
i Drammen. Prosjektet er fireårig, fra og med 2017
til og med 2020.

Gründere og gründerhus
Eiendomsutvikling
Helsenæringene
Besøksnæringene

Les mer om Næringsvekst 2020 på www.nv2020.no

KONKURRANSENS FORMÅL – Å PEKE UT BYENS MEST
LOVENDE GRÜNDERHUS-KONSEPT
Drammen og Drammensregionen har i norsk målestokk en sterk
entreprenørskapskultur, og Drammen ønsker å ta en posisjon som
ledende gründerby i Norge. Derfor inviterer Næringsvekst 2020 med
dette til en åpen konkurranse, som premierer byens mest lovende
og komplette gründerhus-konsept - inklusive kontraktsfestet eller
tilbudt lokalisering i velegnede lokaler.
Dette gjør vi fordi vi har stor tro på at et attraktivt gründerhus
representerer en reell forsterker av den entreprenørskapskulturen
vi allerede har, og over tid vil bidra til enda flere nye arbeidsplasser
og økt næringsvekst. Tilskuddet, som er på inntil kr 2 mill. over 2
år, er et resultat av et spleiselag mellom næringslivet og Drammen
kommune.

HVEM INVITERER TIL KONKURRANSE?
Næringsforeningen i Drammensregionen arrangerer konkurransen,
på vegne av Næringsvekst 2020. Kontaktperson er prosjektleder
Tone Sørensen, tone.sorensen@nfdr.no
Eventuelle spørsmål rettes til kontaktpersonen per epost. Det skal
ikke være kontakt med andre personer i næringsforeningen eller
andre samarbeidspartnere enn nevnte kontaktperson vedrørende
konkurransegrunnlaget. Dette for å sikre en mest mulig likeverdig
og rettferdig informasjonsflyt for søkerne i konkurransen.
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Vi har følgende krav til konseptet:
Tydelig og effektiv organisering.
Kommersielt forankret, og ikke basert
på offentlig støtte.
Bærekraftig i henhold til FN’s bærekraftmål.
Dokumentert kompetanse.
Lokalisert i Drammen sentrum,
i gangavstand til kollektivknutepunktene på
Strømsø og på Bragernes.
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HVEM KAN SØKE OM TILSKUDD
OG DELTA I KONKURRANSEN?
Vi ønsker søkere som vil ny-etablere
eller videreutvikle et attraktivt gründerhuskonsept i Drammen.
Søknader som ikke oppfyller punktene
kan bli avvist fra å delta i konkurransen.
Dersom ingen søkere oppfyller punktene over vil konkurransen bli avlyst.
Dersom det kun kommer inn én godkjent søknad vil søknaden bli behandlet,
og evt. tildeling skje i tråd med kriteriene
i dette dokumentet.
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DOKUMENTASJONSKRAV - OG TILDELINGSKRITERIER
Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilken søknad som oppfyller
følgende tildelingskriterier på best mulig måte – og med bakgrunn
i følgende dokumentasjon i søknaden:

Tildelingskriterier

Dokumentasjonskrav

Vekting i %

Beskrivelse av ambisjonene til søker.

Tilbudet til byens og
regionens innovative
vekstbedrifter i ulike faser

Kort presentasjon av søker, herunder
eierskap, organisasjonsnummer, ledelse,
organisering og nøkkelpersoners
kompetanse.
Gründerhusets forretningskonsept, inkludert
en beskrivelse av totaltilbudet til innovative
vekstbedrifter i ulike faser.

40

Forholdet til FN’s bærekraftmål, sosialt,
økonomisk og miljømessig.

Nasjonale og
internasjonale
samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere og tilgang til
nasjonale og internasjonale nettverk.

10

Budsjett, avgrenset til aktivitetene som
det søkes støtte til, og som viser fordeling
av forventede inntekter og kostnader.

Gjennomføringsevne

Fremdriftsplan og mobiliseringstid.

30

Rutiner for kvalitetssikring og rapportering,
som gjelder bruken av evt. tilskuddsmidler.

Valgt lokalisering.

Lokalisering og omfang
Gründerhusets planlagte omfang.

Næringsvekst 2020 – En forsterker for innovasjons og vekst

20

4

EVALUERING AV SØKNADENE

e
te
e vil
ng til
ere.

De vektede
poengene
summeres og
søker med
høyest skår er
vinner av
konkurransen.

Søknadene vil bli evaluert ved at det vil bli fastsatt en poengskår
(skala 1-10) for hvert av tildelingskriteriene. De vektede poengene
summeres og søker med høyest skår er vinner av konkurransen.
Inntil tre av de beste konseptene - som i størst grad imøtekommer
dokumentasjonskrav og tildelingskriterier - vil få anledning til å
presentere sitt konsept for Næringsvekst 2020 før vinneren pekes ut.
Dersom søker mener det foreligger andre forhold av betydning for
søknaden - eller betingelser knyttet til søknaden - ber vi om egen
dokumentasjon på dette. Denne type informasjon vil bli hensyntatt sammen med tildelingskriteriene, dersom den er relevant for
søknaden.
Søkere som ønsker det kan i tillegg til skriftlig dokumentasjon benytte
andre digitale presentasjonsformer, for å underbygge og illustrere
innholdet i søknaden.
Alle søknader behandles konfidensielt, inntil annet er avtalt.

FREMDRIFT
Søknadsfrist er mandag 4. februar 2019, kl. 0900. Søknaden skal
oversendes per epost til: post@nfdr.no, merket med «SøknadGründerhus»
Alle søknader åpnes og protokollføres under tilsyn av minst tre
ansatte i næringsforeningens administrasjon. Søkere som blir valgt
ut til å presentere sin søknad i form av en pitch, vil få anledning til
dette mandag 18. februar, i tidsrommet kl. 1400-1600.

Søknadsfrist
er mandag 4.
februar 2019,
kl. 0900.

Vinneren vil bli presentert medio mars 2019.

UTBETALING
Utbetaling vil skje med 75 % av tildelt beløp når omsøkt konsept er etablert i henhold til
fremdriftsplan vist i søknaden. 25 % utbetales etter at aktivitetene er gjennomført.
Det må legges frem prosjektregnskap som attesteres av autorisert regnskapsfører, eller revisor,
før siste del av støtten kan utbetales.
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SØKER SKAL FYLLE UT OG SIGNERE UNDER

Firmanavn

Org. nummer

Postadresse

Besøksadresse

Telefonnr.

Kontaktperson

Telefonnr. Kontaktperson

Epostadr. Kontaktperson

Søker sender med dette inn vedlagte søknad i henhold til de betingelser som fremkommer av
konkurransegrunnlaget. Søker vedstår seg innholdet i søknaden.

Sted

Dato
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