
Næring – prosjekt 2020
Mer eller mindre faste 
tiltak:
 Avtale med Ungt Entreprenørskap 

(ramme 1,1 mill, TRR sin andel 733’).
 Technoport (500’ i året, sies opp fra det 

kommende årsskiftet)
Prosjekt i 2020:
1. Internasjonalisering/innovasjon/ 
kommersialisering teknologi
 Globale Tech selskaper: Tettere 

samarbeid. Utarbeidelse av 
presentasjon. 

 Forprosjekt klyngesamarbeid
 Forprosjekt innovasjonsdistrikt
 Regional Talent Attracion
 Vital Things – samarbeid 

søvnovervåkning
 Innovasjonsfrokoster

2, SNP / analyser:
 SINTEF nye næringsmuligheter: 

Utarbeidelse av rapport
 Telemarksforskning - statistikk
 Prosjektledelse ny SNP
 Grønn konkurransekraft: 

Samfinansiering med TK om rapport 
fra SINTEF

 Impello-analysen
 Impello autonomi

3. Diverse 
 Realfagsløypa NTNU
 Visit vekstprosjekt
 Mobilisering krisepakke
 Omdømmemåling
 NiT Midtre Gauldal film
 NiT Indre Fosen: Oppstartsstøtte
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Næring - 2021
De faste postene:
• Lønn, UE, Technoport, Impello-analysen, innovasjonsfrokoster.
Videreføring fra 2020:
• Prosjektledelse SNP, klyngesamarbeid, oppstartstøtte NiT Fosen, 

mobilisering krisepakke, omdømmemåling.

Aktuelle nye prosjekt:
• Grønn konkurransekraft 
• Autonomi/testarena 
• Profilering/attraktivitet: Talent, reiseliv, bedrifter.
• ERG: Mat/reiseliv.
• Sirkulærøkonomi?
• Bærekraft?
• Evt andre klyngeinitiativ



Autonomi-rapporten fra Impello: 

Anbefaling til Trondheim kommune:
1. Kommunen bør identifisere konkrete 
initiativer og utfordringer til industrien
2. Kommunen bør ha fokus på økt 
kommunikasjon på vegne av miljøet.
3. Kommunen bør opparbeide og bruke juridisk 
forståelse til å bistå og utfordre aktørene i 
regionen.
4. Kommunen bør ha en klar strategi for 
regulering av områder til testformål. 
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