HVEM KAN SØKE?
Ulike typer aktører.

HVORDAN SØKER JEG?
1) Ta kontakt med aktuell
kompetansemegler.
2) Last ned skjema for
prosjektbeskrivelse fra nettsiden og fyll
dette ut i samarbeid med kompetansemegler.
3) Søknad sendes inn gjennom
www.regionalforvaltning.no .

Virkemiddel: Nettverksmøter
Hva: Et møte med hensikt å etablere en felles
forståelse for utfordringer og muligheter som den
aktuelle bransjen eller gruppen står overfor. Aktører
med ulikt ståsted skal i samarbeid prøve å finne
innovative løsninger til felles beste. Både bedrifter,
forskningsmiljø og virkemiddelapparatet bør være
representert. Tema for møtet MÅ være forankret i og
bestemt av næringslivet. Nettverksmøter kan også
brukes til mobilisering til økt bruk av virkemidler og til
å bygge nettverk og klynger.

4) Støtte til nettverksmøter gis som
bagatellmessig støtte. Søker må derfor
tilfredsstille kravene for slik støtte.
Erklæring leveres sammen med
søknad.

KRAV TIL PROSJEKTET
 Både næringsliv, forskningsmiljø og
offentlig virkemiddelapparat skal være
representert. Det er viktigere hvem som
kommer, enn at det kommer flest mulig.
 Valgt møtemetode skal sikre aktiv
deltakelse fra alle.
 Deltakelse skal være gratis.
 Invitasjon skal sendes VRI Rogaland,
og VRI skal alltid presenteres.
 Alt markedsføringsmateriell skal ha VRI
Rogalands logo.
 Det skal skrives rapport fra møtet.
Denne skal inneholde konkrete planer
for videre arbeid. Bruk utarbeidet VRImal. Rapporten skal sendes til alle
deltakerne.

Mål: Å oppnå en felles forståelse for aktuelle
utfordringer. Identifisere og bli enige om mulige FoUprosjekter eller andre tiltak som kan komme flere
aktører i næringen til gode. Sluttrapport fra møtet skal
alltid peke på mulige veier videre.
Midler kan benyttes til for- og etterarbeid samt timer
og utgifter i forbindelse med gjennomføring av selve
møtet. Det kan søkes om opptil 50 000,– i støtte til et
nettverksmøte. Støtten skal ikke dekke mer enn 50 %
av totalbudsjettet.
Erklæring om bagatellmessig støtte leveres
sammen med søknad i www.regionalforvaltning.no.
Skjema er tilgjengelig på nettsiden.

Besøk våre nettsider for mer informasjon:
www.rogfk.no/vri-rogaland

/ http://vri-rogaland.no/

… og lik oss på Facebook …

