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Profileringstiltak i samarbeid med næringsklynger og –nettverk i
Osloregionen; Oslo Metropolitan Area
Forslag til vedtak:
1. Prosjekt i samarbeid med Oslo Metropolitan Area støttes med kr 200 000. Støtten gis
som bagatellmessig støtte, jfr. forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 § 2.
2. Prosjektene skal basere seg på Profileringsstrategi for Osloregionen.
3. Regnskap for prosjektene som dokumenterer at midlene fra Osloregionen er benyttet
i tråd med forutsetningene oversendes når dette er fullført.
4. Det forutsettes at mottagende organisasjoner forholder seg til gjeldende regler for
anskaffelser dersom midlene brukes til å anskaffe varer eller tjenester.

Saksfremstilling:
Bakgrunn
I sak 35/15 behandlet styret i Osloregionen sak om støtte til profileringstiltak i regi av næringsklynger
og næringsnettverk og gjorde følgende vedtak:
1. Osloregionens ordning for støtte til profileringstiltak rettes inn mot støtte til tidsavgrensede
profileringstiltak og prosjekter i regi av næringsklynger og –nettverk i Osloregionen.
2. Prosjektene som gis støtte må være i tråd med Osloregionens profileringsstrategi.
3. Prosjektene som kan vurderes initieres av Osloregionens sekretariat og de enkelte nettverkene
og klyngene i fellesskap.
4. Støttebeløp utover kr 200 000 skal behandles av styret. Sekretariatet har fullmakt til å vurdere
og innvilge lavere støttebeløp så lenge tiltakene er i tråd med vilkårene i punkt 1 tom. 3 over.
Sekretariatet rapporter fortløpende til styret om støtte som er innvilget av sekretariatet
innenfor denne fullmakten.
Status i forhold til innvilgende søknader og tiltak
I budsjettet for 2018 er det satt av til sammen kr 800 000 til profileringstiltak i regi av næringsklynger
og –nettverk. Det er hittil i år ikke benyttet midler fra denne posten.
Støtte til profileringstiltak på MIPIM
Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av to seminarer på den årlige by- og
eiendomsutviklingsmessen MIPIM i Cannes 13.-15. mars 2018.
MIPIM er et av de viktigste profileringsarrangementene der over 200 byer er tilstede. Messen trekker
over 20.000 deltakere inkludert politikere, investorer, planleggere og utviklere.
De to seminarene har følgende tema: «European Green Capital» og «reinventing the Cities».
Osloregionens tilstedeværelse på messen vil være tett knyttet opp mot disse to seminarene.
Oslo Metropolitan Area er en non-profit medlemsforening bestående av private og offentlige aktører
innenfor byutvikling i Osloregionen.

Vurdering
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Sekretariatet mener at Oslo Metropolitan Area bør motta støtte til å arrangere de to seminarene
ettersom disse kan være med på å øke den internasjonale synligheten til Osloregionen og prosjekter i
forbindelse med at Oslo har fått status som europeisk miljøhovedstad i 2019.
Sekretariatet anbefaler at prosjektet støttes med kr 200 000.
Behandling i administrativ koordineringsgruppe
Administrativ koordineringsgruppe behandlet saken den 23.01.2018...
Vedlegg: Søknad fra Oslo Metropolitan Area
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