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På lag med bedriftene:
Slik bidrar vi til å løfte 
sjømatregionen Trøndelag

Knutepunkt Hitra 2022

Odd Inge Mjøen, styreleder
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Dette er Blått 
Kompetansesenter
Offentlig – privat samarbeid med TFK som største eier

Etablert 2015, fusjonert med Trøndersk Kystkompetanse 
2018

13 ansatte, hvorav 3 studenter, 2 trainee

Formål:

Bidra til økt innovasjonskraft i blå næring i Trøndelag

Bidrar til regional utvikling og attraktive arbeidsplasser 
lokalt i Hitra og Frøya
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Vi støtter verdiskapere på kysten ved å:

Hjelpe fram innovative bedrifter med bærekraftige løsninger 

Støtte selskaper som sikter mot nasjonale og internasjonale markeder

Bidra til at utdanningssystemet utdanner kandidater med relevant kompetanse

Bygge ut og tilgjengeliggjøre vårt nettverk av partnere, investorer og støttespillere

Posisjonere vekstbedrifter for å innhente kapital og kompetente investorer

= Finne folk, lage gode løsninger, skaffe finansiering!
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«Ved å ta studenter inn i 
praksis kan bedrifter bidra til 
at studenter ønsker å bli 
værende i Trøndelag, ved at 
de ser muligheter for 
fremtidig arbeid»
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Sammen bygger vi laget!
Trainee Trøndelag

11 bedrifter på Hitra og Frøya

6 ansatte trainee høsten 2022

Opptak for neste år starter nå!

- Vi fyller opp kandidatbasen

- Markedsfører på
karrieredager

- Hjelper med rekruttering

- Tilbyr nettverk for 
arbeidsgiver og trainee
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Næringshagen for Hitra og Frøya – etablert april 2021

Vekst og vilje i øyriket! (visjon)

31 SMB tatt opp som medlemmer, 5 store partnere og 10 støttespillere

En læringsarena og treningssenter for bedrifter som vil vokse: (løsning)

Finne folk

Skaffe finansiering

Lage gode løsninger

Synlighet, attraktivitet, bygge nettverk

Verdier: Vi bygger en åpen arena der vi har kreativitet, kapasitet og kunnskap til å hjelpe.
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Maritim Industri og teknologi

Fiskeri og Havbruk

Mat og drikke

Transport, bygg, anlegg og elektro

Støttespillere

Vigrunn

Hammeren gård

Partnere
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Eksempler på hjelp – løsning og finansiering

Kystbudet: Logistikk-knutepunkt

Jektvik Mek: Miljøvennlig vedlikehold av båt

Skarsvåg Boats: Språkopplæring og integrering, utvikling av nye båter

Scale AQ: ERP-løsning for mer miljøvennlig ressursplanlegging

SalMar: SkatteFunn – søknader

Fiskere: Hjelp til finansiering av nye båter

Hjorten Hotell og Hotell Frøya: BIO-midler til kurs i markedsføring for ansatte

SeniorService: Utvikling av Rakvedpakka ifm ERG

Hitra gårdsmat: Hjelp til ny nettsideløsning
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Eierskap

Næringshage- og 
inkubasjonsprogram

Testfasiliteter
Norsk katapult

5 katapult-sentre 

120 eiendommer Etablerte bedrifter

Forsknings- og 
næringsmiljøer

Oppstartsbedrifter 
og gründere

En nasjonal innovasjonstruktur

SluttbrukereSivas verktøy

Eiendom

Eierskap i 76 innovasjonsselskaper

700 leietakere 

74 programoperatører
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Kan vi lykkes med inkubator på Hitra og Frøya?

 Vi får inn mange ideer:
190 henvendelser om hjelp til å utvikle selskap – de fleste fra øyregionen, eller 
ønsker samarbeid/marked/etablering lokalt

 Vi lykkes med å skaffe finansiering:
+ 20 millioner kroner utløst i kapital (privat + offentlig)

31 SMB tatt opp i Næringshagen for Hitra og Frøya

Vi har kommuner som VIL og KAN ta vare på flere vekstbedrifter

Vi har solid næringsliv som ønsker lokale løsninger + har kapital

Vi har mange lokale gründere med kunnskap om havbruk og fiskeri




