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Status Proneo AS 2010
• Omsetning 17,3 mill (2010)
• Drifter etablererverksted og inkubator Verdal og Stjørdal,
samt VIP-senteret og Stjørdal Næringspark
• 17 ansatte – 13 Verdal, 4 Stjørdal
• Høyt kvalifisert, bransjeuavhengig kompetansemiljø
• To forretningsområder – Etablererveiledning/Inkubatordrift
og Forretningsmessig Rådgiving
• Sterk posisjon i regional sammenheng – ref. NTFK/Svein Almli:
– Proneo er fylkets desidert største innovasjonsselskap, med
landsledende kompetanse på inkubatordrift og omstillingsarbeid i
industrikommuner

Næringsutvikling – off. tjenesteleveranser
Rammeavtale Verdal kommune
Langsiktig, skreddersydde, rammeavtaler om levering av 1.ste linje tjeneste
og andre næringsutviklingstjenester til Verdal kommune inngått etter
anbudsrunder, varighet 1.7.2008 til 30.6.2011, opsjon på videreføring til
31.5.2012
Defineres som:
• førstelinjetjenester mot nyetablerere og eksisterende næringsliv
• utvikling og drift av inkubator- og etablererverksted.
• innovasjonstjenester og service til kommune, næringsliv og industri

Deltagelse i nasjonale og internasjonale
utviklingsprosjekter -2010
• ARENA Vindenergi – program 2010-2012, støttet av Norges Forskningsråd,
Innovasjon Norge og SIVA. Søknadsutvikling og operatørskap
• Prosess knyttet til lokalisering av GE Wind Energy i Midt-Norge
• Nasjonal Mat og Naturinkubator - nasjonalt program. Prosjektledelse
• Kvinnovasjon – nasjonalt mentorprosjekt for kvinnelige gryndere. Partner i
2009, prosjektledelse i NT i 2010
• Næringshagesamlinger i regi av SIVA
• Utvikling av ny inkubatormodell nasjonalt, for SIVA som iverksettes fra
2012. Deltagelse i arbeidsgruppen.
• MoonWalkRED –deltagelse i nasjonalt innovasjonsprosjekt for Røde Kors
• FIN- Foreningen næringshagene i Norge. Deltagelse i styre
• Utvikling av mulig internasjonal satsing sammen med SIVA - Balkan

Representasjon/deltagelse regionalt 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Belboutvalget” – utvikling av forslag til ny innovasjonsstruktur i Trøndelag
Access Mid-Norway – innflagging Trøndelag, styreverv
Regionalt forskningsfond
NTNU Discovery
Deltagelse på kjerneteamsmøter Utspring (avviklet i høsten 2010)
Juryarbeid Venture Cup, Take-Off, Connect Trøndelag
Deltagelse på aktiviteter i regi av Nord-Trøndelag Tiltaksforum
Reiselivssamarbeid Innherred
Etablereropplæringen i NT –gjennomføringsansvar for perioden 2010-2013
Ungt Entreprenørskap i NT – juryledelse fylkesmessa og gründercamp for
elev- og ungdomsbedrifter
• Deltagelse i Trøndernettet – regionalt nettverk av utviklingsaktører
• Intro Innherred – traineestillinger og styreverv
• Ungt Entreprenørskap – Entreprenørskapssamling Leksvik

Representasjon/deltagelse lokalt 2010
•
•
•
•
•

Offshore vind konferanser
Utvikling av HiNT teaterutdanning/Tindved kulturhage
Tett samarbeid med Tindved kulturhage, fagansvar kulturinkubator.
Juryarbeid Gryndercamp, Vuku og Verdalsøra u.skoler
Karrieresenteret, representasjon i styringsgruppen

Andre prosjekter Proneo jobbet med i 2010 –
og delvis jobber med fremdeles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosjektledelse MNRT
Bedriftssamarbeid grus og pukk på
Innherred
Verneområder, mulighet for økt
verdiskaping
RO-Solutions – bedriftsutvikling
Roxeva – bedriftsutvikling
Trondheimsfjordens Las Marismas
Forretningsutvikling Rovas
Utviklingsprosjekter Kaefer
Utviklingsprosjekt Delprodukt
Green Tech Publishing
Utviklingsprosjekt Fossen
Rusbehandling

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Ulike prosjekter avledet av WCMN
Lokstallen Stjørdal
Ledige landbruksbygg
Trondheimsfjord Ramsarsenter
Prosjektutvikling av ”StåPå”
Reiselivssamarbeid Innherred –
oppfølging av tidligere utført
utredningsarbeid, innenfor
rammeavtalen
Utvikling av søknader for Aker og GE
(Renergi, Innovasjon Norge) og Master
Solutions (Norad)
Inderøy 2020
Lian Sjølhushold

Innherred Vekst/regionalt næringsfond 2010
Daglig ledelse Innherred Vekst AS – selskapet avviklet i 2010
– 4 møter i avviklingsstyret
– 2 generalforsamlinger

Regionalt næringsfond (RNF) Innherred Samkommune – saksforberedelse
(Verdal), rapportering til NTFK og KRD
RNF Levanger og Verdal 2010:
•
•

27 saker innvilget tilskudd fra regionalt næringsfond
totalt tilsagnsbeløp 1,37 MNOK, rest til disp ved årets slutt ca 125.000

Proneo – ansvarlig for langsiktige
utviklingsprogram
• Kvinnovasjon i Nord-Trøndelag (SIVA) – treårig prosjekt med
målsetting å få frem kvinnelige gründere og vekstbedrifter
med kvinner i ledelsen.
• Arena Vindenergi (IN/NFR/SIVA) – treårig ARENA-program
med mål om etablering av en industriell vindklynge i MidtNorge
• Etablereropplæring i Nord-Trøndelag (Innovasjon Norge) –
4-årig rammeavtale for gjennomføring av program for
etablereropplæring i N-T. 8 etablererkurs pr år fordelt over
hele fylket

Ressursbruk rammeavtale
• Omfang:
– Førstelinjetjeneste:
– Inkubatortilbud:
– Service næringslivet:
Sum:

Budsjett
450 t
1100 t
300 t
1850 t pr år, dvs. 154 t/mnd

• Resultat 2010:
1782 timer på rammeavtale Verdal kommune
ca 1300 timer knyttet til inkubatorvirksomheten (delvis timer som er
programfinansiert)

Grynderassistanse - idemottak
Grynderassistanse
• 48 idémottak per 31.12.2010 (39 i 2009) - 180 totalt i 2010
• 19 aktive i inkubatoren i løpet av 2010 (18 i 2009)
• Av totalt 41 fra Verdal med inkubatoropphold siden oppstart sommeren 2007
har 38 etablert bedrift
Generelt
• Bistand søknadsprosess (Innovasjon Norge, Ung tiltakslyst, Regionalt
næringsfond, mv)
• Næringsfaglige vurderinger
• Dialog NAV Verdal – aktuelt tettere samarbeid og bedret infoflyt

Idénavn
Veskedilla
Rosenmetoden
Indal hunde og kattepensjonat
Bend Media/Filmproduksjon
Kenguruloftet videreføring
Fargedryss interiørdesign
Agentur Gulv
Hendrum Gård/Grønt arbeid
Tores Servicesenter
Astrid´s Glass
Lena´s Acryl
Sisselrota
made4you
Gården Austkin
Gjenbruk glassfiber
Felles satsing natur og oppmåling
Kunst
Bedriftsmassasje Nord-Trøndelag
Murphy Barbershop
Info Design I.D.
Verdal Byggteknikk AS
Spa / fotograf
Entreprenørvirksomhet
Fjellridning i Sul

Dato

Emne
12.01.2010Kultur
29.01.2010Annet
02.02.2010Mat og Natur
03.02.2010Kultur
05.02.2010Ungkubator
10.02.2010Ungkubator
11.02.2010Annet
14.02.2010Mat og Natur
16.02.2010Mat og Natur
15.03.2010Kultur
15.03.2010Kultur
17.03.2010Kultur
19.03.2010Kultur
22.03.2010Kultur
15.04.2010Industri
16.04.2010Mat og Natur
20.04.2010Kultur
21.04.2010Annet
30.04.2010Annet
05.05.2010Industri
18.05.2010Ungkubator
31.05.2010Ungkubator
01.06.2010Ungkubator
03.06.2010Mat og Natur

Real Beauty
Bondespa
Vedlikeholdsrådgivning
Lefsebua
Veslefrikk konsertproduskjon DA
IAP - Integrated Assessment Program
Staudekompaniet
Frisør Verdal
Markedsføring i SMB
Rusten hagedekor
Allculture
Hundefrisør og hundemassør
Kursarrangør
Butikk naprapatieffekter
PT omsorgstjenester
Multimedie bedrift
YDS -Youth Designers Skandinavia
Vaktmestertjenester
Pianobar
Omsorgstjenester i Verdal
Motoppskriftskjerm/App
Galleri Herberget

04.06.2010 Ungkubator
07.06.2010 Annet
14.06.2010 Annet
25.06.2010 Mat og Natur
25.06.2010 Kultur
03.08.2010 Industri
04.08.2010 Mat og Natur
04.08.2010 Annet
05.08.2010 Annet
09.08.2010 Industri
13.08.2010 Kultur
30.08.2010 Mat og Natur
02.09.2010 Annet
08.09.2010 Ungkubator
08.09.2010 Ungkubator
02.10.2010 Ungkubator
15.10.2010 Ungkubator
15.10.2010 Mat og Natur
22.10.2010 Annet
26.10.2010 Annet
05.11.2010 Ungkubator
30.11.2010 Kultur

Hva gjør vi i inkubatoren?
• Bistand i ulike
søknadsprosesser
• Finansieringsbistand
• Økonomivurderinger
• Forretningsplanutvikling
• Avtalevurderinger
• Faglig og sosialt miljø
• Nettverk mellom
etablerere
• Kurs innen aktuelle tema

Daglig drift i inkubator - rutiner
•
•
•
•
•
•
•

Månedlige møter i inkubatorteamet
Kvartalsvise samlinger alle inkubatorbedrifter
Halvårlige Fagrådsmøter – Innovasjon Norge
Kvartalsvis utsendelse Inkubatornytt
Deltagelse Take-Off, Springbrett etc.
Regional kontakt med andre miljø – Trøndernett
Samarbeid med Kunnskapsparken NT, Tindved, Namdalshagen

Aktiviteter 2010
• Kurs i inkubatoren
– 15 kurs og samlinger, 178
deltagere

• Etablereropplæring
– 87 deltagere, 8 kurs

• Nytt inkubatorprogram
– Deltagelse i referansegruppe

Verktøy
•

Opptakskomite
–

•

CPI
–

•

Vi sender av og til ideer til Springbrett der de kan få brynet ideen opp mot mulige investorer

Take Off
–

•

Vi bruker ulike verktøy i ulike situasjoner; en metode utviklet av SIVA, ulike metoder basert på Stig
og Stein, samt teknikker lært via Moonwalk

Springbrett
–

•

Webbasert samarbeidsverktøy vi bruker til idéregistrering, loggføring i forhold til deltagerne og
fildeling.

Oppdaterte metoder for idéutvikling
–

•

Per i dag fungerer etablererteamet bestående av 6 ansatte i Proneo som opptaksmodell, men vi
ønsker å få inn noen eksterne i denne prosessen, gjerne i samarbeid med Kunnskapsparken NT

Forretningsplanutvikling gjennomen intensiv uke med studenter som gjør mye av jobben

Connect
–

Syretesting av ideer gjennom et profesjonelt panel

Inkubatordrift – mål for 2011
•
•
•
•
•

Vurdere 125 forretningsidéer
Gjennomføre 25 etablererverkstedsprosjekter
Gjennomføre 5 inkubatorprosjekter
Bidra til 20 nye bedriftsetableringer
Bidra til etablering av 3-5 vekstbedrifter

Fra ide til inkubator - Proneomodellen
Prosjektfinansiering

Operatørmiljø

Operatørfinansiering

Inkubator
IN Inkubatorstipend
IFU/OFU Ny Vekst
Egenkapital fra operatør
Andre investorer

3-5 Vekstbedrifter –
internasjonalt potensial,
vilje og evne til vekst

SIVA inkubatorprogram
SIVA egenkapitaltilskudd
Pollenfond

1,5 årsverk
Etablererverksted

Lokale/regionale
næringsfond,
IN Etablererstipend

Fylkeskommuner
Kommuner

10-30 etableringer pr år.
Lokalt til nasjonalt potensial,
begrensede vekstmuligheter
2,5 årsverk

Prosjekteiers
egeninnsats og kapital

Idémottak

Kommunalt finansiert

100 – 150 ideer pr år.
Regionalt idemottak, første møte og sortering.
1 årsverk

Gründere

Etablereropplæringen/Alkymisten/IN

Næringsliv

TTO/NTNU/HiNT Eget søk

Satsingsområder 2011
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Videreutvikle ny inkubatormodell
Videreutvikle vår rolle som regional utviklingsaktør
Etablere økt samhandling med etablert næringsliv
Spisse inkubatortilbudet med hensikt å tiltrekke oss flere vekstbedrifter
Arbeide mot medeierskap i inkubatorbedrifter
Tilegne inkubatorteamet økt og oppdatert kompetanse for å være klar for å
håndtere vekstbedrifter
Videreføre våre satsinger på ungdom, kvinner, kultur, industri, mat og natur
Videreutvikle kurstilbud så det kan passe for flere nivå, også for
vekstbedrifter
Jobbe for økt kobling mot ledende teknologimiljø
Øke erfaringsoverføring nasjonalt gjennom deltagelse i FIN
Internasjonal satsing i samarbeid med SIVA

Concerti Carrier – Heidi Totsås
•Bruker ressursgruppe aktivt
•Produktutvikling – oppstart produksjon ca 1. januar, i Kina
•Firmaprofil er snart klar, jobbes med lanseringsplan for Norge og Norden
•Salgsstart ca 1. april, barneutstyrsbutikker først, deretter faghandel sport
•Utsalgspris ca kr. 1800,•Heidi heltid fra 1. januar, vurderer å ansette en selger

•Etablerer AS snart
•Kapitalbehov klarlegges nå, jobber med finansieringsplan

•
•
•
•
•

Teknisk:
Bedriftsutviklingsprosjekt på kundetilpassing gjennomført
Ny serie mindre moduler utviklet pga tilbakemeldinger i prosjektet
Startet utvikling av konsept for marin bruk
Pilotprosjekt med tema vind og vann med bruk av fornybar energi
(vind) som er berammet oppstartet høsten 2010 er stoppet i
påvente av saksbehandling.

• Marked:
• Fram til mars 2010 tok vi imot forespørsler, leverte en del tilbud
• Senere i år har vi fokusert på vårt kjernemarked – Nord-Afrika og
Midt-Østen, samt marinmarkedet med nyutviklet produkt
• Et salg i boks, flere på gang…
• Deltar i IN Følg Strømmen – kan gi leveranser på lenger sikt.

Produktportefølje på 4 produkter basert på den patenterte FB teknologien
•

•
•
•
•
•
•

•

Skjerpede krav i forskriften (TEK10) stiller krav om bruk av Securos løsninger.
Løsningene er også beskrevet i nye byggeforskrifter i Sverige og i Byggforsks og andre
felles-nordiske detaljblader.
Arbeid med internasjonale standarder pågår fortsatt; ASTM (USA) og CEN (EU).
Jevn og positiv utvikling, men markedet har lang “reaksjonstid” ift nye løsninger.
Omsetning i 2010 vil bli i størrelsesorden 4,5 – 5 Mill NOK.
Mye spennende pågang i Sverige med egen forhandler og interessante partnere for
OEM produktsamarbeid.
Meget lovende produktsamarbeid med TROX Auranor er etablert ift
Overstrømsventiler.
Byggmakker interessert i å distribuere og fronte produktene gjennom sine PROFFavdelinger.
Jobber også med eget prosjekt for tilpasning av løsninger til bruk på skip/offshore.
Ny ansettelse på trappene.

Levert Inertluft anlegg til Byarkivet i Oslo, kontraktssum ca 2,35 Mill NOK
Tre andre leveranser i 2010 til Universitetet i Bergen/Bergen Museum,
Nordlandssykehuset i Bodø og Nybygget til Sparebank1 SMN i Trondheim.
Omsetning i 2010 vil bli ca 5 Mill NOK (1,8 mill i 2009).
Forventer videre vekst i omsetning og anslår omsetning på 8-10 Mill i 2011.
Teknologisk er det gjort store fremskritt ift anleggenes energieffektivitet
2. halvår 2010 er det dessuten brukt mye ressurser på introduksjon i det svenske
markedet, og det er planlagt videre ekspansjon til de øvrige nordiske land.
Ny ansettelse på trappene.

Bruk oss til det vi kan!
Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid.

