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Statsbudsjettet 2018 – Tilskudd til inkubatorvirksomhet
1. Innledning
Landbruks- og matdepartementet (LMD) viser til Prop. 1 S (2017-2018) for LMD og Innst. 12
S (2017-2018) fra utdannings- og forskningskomiteen. Departementet meddeler med dette
Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger og departementets prioriteringer for midler til
Siva i 2018.

2. Oversikt over disponibelt tilskudd for 2018
For 2018 er tilskuddet til Siva over LMDs budsjett som følger:
Kap
1137

Post
70

Betegnelse
Innovasjonsaktivitet m.m.

Beløp i 1 000,- kr
5 375

3. Mål for Siva
Sivas målstruktur er felles for de tre departementene som tildeler midler til selskapet og
er nærmere omtalt i oppdragsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Målene
for Siva er nærmere beskrevet og operasjonalisert gjennom et mål- og resultatstyringssystem, som sammen med evalueringer av virksomheten gir grunnlag for å vurdere om
Siva når sine mål.

4. Departementets prioriteringer for 2018
Tilskuddet skal bidra til et mer robust og fremtidsrettet landbruk over hele landet i tråd med
de overordnede målene for norsk landbruks- og matsektor. Dette skal skje gjennom å
opprette og yte økonomisk støtte til eksisterende eller nye inkubatormiljø. Siktemålet med en
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inkubator er å øke deltakende bedrifters mulighet for overlevelse og vekst gjennom tett
oppfølging og tilføring av nødvendig kunnskap, nettverk etc. Satsingen skal støtte opp under
potensialene for verdiskaping i ulike deler av landet med utgangspunkt i landbrukets
ressurser, og gi flere konkurransedyktige virksomheter og en bredere næringsstruktur i
sektoren. Satsingen skal også styrke arbeidet med å bruke kunnskap fra forskning til
etablering av virksomheter med utspring i sektorens forskningsmiljø på landbruksområdet.
Målgruppen for støtten er gründere som er i ferd med eller som nylig har startet en ny
virksomhet. Gjennom deltakelse i en inkubator skal gründerne få individuell oppfølging i et
miljø med kompetanse på innovasjon og kommersialisering.
Siva velger ut miljøer som kvalifiserer for opptak i inkubatorprogrammet med utgangspunkt i
kriteriene som er utarbeidet for dette programmet. Videre skal Siva samarbeide med miljøer
som tas opp i programmet om opptakskriterier i den enkelte inkubator.

5. Administrative føringer
Felles administrative føringer fra departementene
Felles rapporteringskalender fra departementene for 2018 følger som vedlegg til NFDs
oppdragsbrev. Landbruks- og matdepartementet viser ellers til kapittel om fellesføringer fra
NFD i oppdragsbrev til Siva for 2018.
Departementet ønsker samarbeid med Siva om profilering av aktiviteter og resultater som
knytter seg til tilskuddet fra LMD.
Utbetaling og dekning av Sivas kostnader
Midlene overføres Siva i to utbetalinger med 2,687 mill. kr i januar og 2,688 mill. kr i
september. Kostnader knyttet til administrasjon og gjennomføring som relaterer seg til
disponering av midler fra LMD, kan dekkes ut fra en forholdsvis andel med utgangspunkt i
samlet kostnad med å administrere og gjennomføre inkubatorprogrammet.
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