
SIVA- 
inkubator

Sørlandets 
Innovasjons- 

selskap

FORNY- 
aktør

Regions- 
utvikler

Bedrifter i 
inkubator- 

programmet 
nå

24 200
Bedrifter  

etablert siden 
2001

Over

3,5
Milliarder kroner

akkumulert 
omsetning fra 

inkubatorstartups 
(2001-2015) 

Millioner kroner 
akkumulert 

verdiskaping fra 
inkubatorstartups 

(2001-2015) 

825Resultater 2016



3,5
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fra portefølje- 
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Nøkkeltall

Selskap i inkubatoren 
ved utgang av 2016 

Selskap etablert i 
markedet med 
suksess i 2016 

8

19
Millioner kroner  
tilskudd tilført 

selskapene 
i 2016

Millioner kroner 
egenkapital tilført 

selskapene 
i 2016 

13

23

Nye produkter og 
tjenester utviklet 

i 2016 

35
Patenter søkt  

i 2016 

13

10
Selskap tatt opp i 

inkubatoren i 2016 

209
Idéhenvendelser 

i 2016 

Innoventus Sør har etablert seg som en sterk regional aktør for nyskaping på 
Sørlandet. Framtidens næringsliv vil ha behov for mer kompetanse, samarbeid 
og deling, noe Innoventus Sør er en god bidragsyter til. Jeg gratulerer 
selskapet med de gode resultatene for 2016. 

Espen Susegg, Administrerende Direktør, SIVA SF



Om Innoventus Sør

VI SKAL UTGJØRE EN FORSKJELL VED Å UTFORDRE OG 

STØTTE NÅR NYE IDEER SKAL KOMMERSIALISERES

Stiftet: 1998 

Eid av: SIVA SF, JB Ugland 

Venture, Aust Agder 
Næringsselskap, Vest Agder 
Fylkeskommune, 
Sparebanken Sør,
Kristiansand Kommune m.fl.  

Hovedkontor: Grimstad. 
Kontor Kristiansand og 

Arendal 

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, inkubator 
og Forny-aktør som representerer Sørlandet. Selskapet 
arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlige etater, 
akademiske- og forskningsmiljø. Vi har fokus på innovasjon, 
som skal være med å sikre vekst i regionen og skape 
bærekraftige løsninger for fremtiden. 
I 2016 ser vi tydelig verdien av at vi bidrar til 
kommersialisering av nyskapende idéer som gir vekst og 
sysselsetting.

Les mer her

http://innoventussor.no/?p=2027


Industriell nyskaping
Innoventus Sør samarbeider med næringsliv og 
industri på Agder for å skape kultur for 
intraprenørskap. Sentralt i samrbeidet står 
klyngene GCE NODE, NCE EYDE, 
DIGIN og USUS. 
Vår rolle er å utfordre bedriftene til å  utvikle nye 
inntekstmuligheter og forretnings-områder enten 
internt i eksisterende organisasjoner eller ved 
spinoffs i form av nyetablerte bedrifter

Innoventus Sør kobler startups med etablert
næringsliv som skaper synergier og nytteverdi 
for begge parter. Det etablerte trenger 
gründernes dynamikk og fart, mens gründerne 
trenger de stores struktur og nettverk. Bl.a. gir 
dette gründerene markedsadgang og mulighet 
for internasjonalisering. 
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Prosjekt Omstilling Agder

Les mer om resultatene her

Les om første bedrift som gikk videre til inkubatoren her

Les om opphavet til initiativet her

Prosjekt Omstilling Agder ble opprettet som et tilbud for de som ble fristilte som følge av 
omstillingssituasjonen på Agder. Prosjektet som var et spleiselag mellom offentlig og private aktører, 
varte i en periode på ett år (12.2015-11.2016).  

Resulterte i 15 nye bedrifter

"Fra sluttpakke til startpakke"

Prosjektet la til rette for at de som var fristilte fra sine jobber (uavhengig av bransje) kunne starte 
nye virksomheter basert på nye eller «slumrende ideer» (ideer som i en travel produksjons -og 
leveranseperiode ikke har blitt utforsket). I samarbeid på tvers av innovasjonssystemet på Agder og 
i tett dialog med bl.a. Innovasjon Norge, NAV, E.V.A senteret og Etablerersenteret, bisto Innoventus 
Sør gründere med å avklare markedspotensialet for sin idé. 
Prosjektet resulterte i 15 nye bedrifter, der 3 gikk videre i inkubatorprogrammet til Innoventus Sør.  

http://www.fvn.no/mening/Spleiselaget-resulterte-i-15-nye-bedrifter-693987b.html
http://www.fvn.no/nyheter/okonomi/Far-og-datter-satser-sammen-440198b.html
http://www.kristiansandavis.no/?id=1708

