Vestlandsprogrammet for nye oppdrettstarter

Invitasjon til å sende inn prosjektforslag
TEMA: OPPSKALERING/INDUSTRIALISERING AV PRODUKSJON AV NYE OPPDRETTSARTER .
Målet for Vestlandsprogrammet er: "Vestlandet skal være internasjonalt ledende på utvikling og kommersialisering av
nye marine oppdrettsarter".
Gjennom forprosjekt og utredninger er det identifisert en rekke fortrinn på Vestlandet for å produsere nye
oppdrettsarter. I første omgang er artene torsk, kveite, blåskjell, kamskjell, østers og hummer prioritert. Det blir
arbeidet med å få etablert finansieringsordninger (investeringsfond og risikoavlastning) som er bedre tilpasset enn
eksisterende ordninger og politikerne på Vestlandet vil gjøre en innsats for å påvirke slik at totale rammer for støtte til
marint oppdrett blir større.
Vestlandsprogrammet ønsker gjennom samfinansiering og samarbeid mellom fylkene å sette i gang ett eller noen få
flerårige utviklingsprosjekt i 2007 innenfor det oppgitte tema: Oppskalering/industrialisering av produksjon av nye
oppdrettstarter. (Dette kan for eksempel være: stabil og forutsigbar yngelproduksjon, utvikling av effektiv teknologi
for dyrking og oppdrett, stabile leveranser av kvalitetsprodukter fra skjell/skalldyr m.m.). Årlig tilskuddsramme er ca
2.5 mill. Vi ønsker å få innspill til aktuelle prosjekt og ber om at det sendes inn skisser til prosjekt eller forprosjekt på
2-3 sider. Søknadsskjema finnes på www.vestlandsraadet.no/nyearter. Skissen sendes til en av medlemmene i
programgruppa (se under). FRIST : 1. september 2007.
Følgende retningslinjer/kriterier gjelder:
• Prosjektet må ha klare og etterprøvbare målsettinger
• Prosjektet bør være et samarbeidsprosjekt mellom flere bedrifter innen en verdikjede eller klynge –
Vestlandsbedrifter er målgruppen, men prosjektet kan gjerne være i samarbeid med bedrifter i andre
regioner/land
• Prosjektet kan gjerne omfatte flere av artene dersom det er hensiktsmessig
• Prosjektet må ha en budsjettskisse med finansieringsplan og vi ser gjerne at budsjettet suppleres med andre
finansieringskilder
• Deltakere/bedriftene i prosjektet bør vise en egeninnsats/egenfinansiering på 50%
• Prosjektet kan gå over flere år
Personene i programgruppa kan kontaktes for veiledning og spørsmål:
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