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NASJONALE VERKTØY
I EN REGIONAL KONTEKST
– DET VIRKER
Region Agder og Norsk
økonomi er preget av en stor
omstillingssituasjon, dette
gir både utfordringer og
muligheter.
Arbeidsplasser og bedrifter har blitt lagt ned.
Næringer som har vært stabile i lang tid, har
blitt kraftig utfordret. En transformasjonsfase
rettet til blant annet digitalisering, robotisering og automasjon har tatt en sentral rolle
for å skape morgendagens bedrifter. Dette
kombinert med fokus på det grønne skiftet
og lavutslipp. Klarer vi å lykkes med dette
vil Norge ha en fremtreende posisjon i en
verden som går mot den fjerde industrielle
revolusjon.
Innovasjonsselskapene i Norge er et viktig
virkemiddel for å skape vekst på nye områder, og få flere oppstartsbedrifter til å skape
flere arbeidsplasser.
Innoventus Sør er Sørlandets innovasjonsselskap som har fokus på å etablere vekst,
nyskaping og innovasjon på Agder. Rollene
som inkubator, kommersialiseringsaktør
og regionsutvikler gir selskapet et tydelig
mandat. Dette mandatet bidrar til at vi klarer
å knytte ideer fra gründere, forskning og
næringsliv med kompetanse og kapital. De
nasjonale virkemiddelaktørene som Siva,
Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge,
sammen med fylkeskommunene og kommunene i regionen, gir innovasjonsselskapene

en solid ramme. Dette bidrar til at nasjonale
verktøy i en regional kontekst gir resultater.
Innovasjonsånden og gründerkulturen
blomstrer, og bidrar til sterk nyskaping og
etablering av bedrifter. For å styrke vilkårene
for idehaverne på Agder, har det vært
tverrfaglig samarbeid for å rendyrke økosystemet. Innoventus Sør har vært sentral i
dette arbeidet for å få innovasjonshjulet med
entreprenør, risikokapital, privat næringsliv,
offentlig virkemiddelapparat og universitet
– forskningsmiljø til å spille sammen.
Sammen gir de godt fundament for å oppnå
nyskaping og videre utvikling. Et naturlig
spørsmål å stille er «har dette gitt resultater»?
2016 har vært et rekordår på flere måter,
som bekrefter at de iverksatte tiltakene har
gitt ønskelig effekt og at vi er på rett vei.
Dette styrker arbeidet videre både regionalt
og nasjonalt.
Innoventus Sør er opprettet for å fremme
innovasjon og nyskaping på Agder, og alle
våre aktiviteter og ressurser styres mot
dette. Vi er sterkt motivert av vårt kundeløfte
«Vi skal utgjøre en forskjell ved å utfordre og
støtte når nye ideer skal kommersialiseres».
I denne årsrapporten kan du lese mer om
resultatene til Innoventus Sør, diverse tiltak,
utvikling og viktige milepæler som er
oppnådd av bedriftene i programmene
Innoventus Sør forvalter.

«Vi skal utgjøre en
forskjell ved å
utfordre og støtte når
nye ideer skal
kommersialiseres»

Kamilla Sharma
Administrerende direktør
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POSITIVE RINGVIRKNINGER
FOR HELE REGIONEN
Innoventus Sør opplevde stor pågang fra idéhavere i 2016, og kvitterte med resultater som
forteller om en lys fremtid for Sørlandets innovasjonsselskap.
Til sammen har inkubatorbedrifter fra Sørlandet omsatt for 3,5 milliarder kroner i perioden 2001-2015. «Innoventus Sør har gjennom
den seneste utviklingen generelt og spesielt det siste året skapt
solide resultater. Det er spesielt viktig at selskapet har klart å etablere
seg som en sentral innovasjonsaktør basert på et nært samarbeid
med bl.a. klyngene, UiA og Teknova til det beste for en videre utvikling av regionen.» sier Kamilla Sharma, Administrerende Direktør i
Innoventus Sør.
Nyskapingen og forretningsutviklingen på Sørlandet har nådd nye
høyder. Som en sentral regions-utvikler fremstår Innoventus Sør
som godt posisjonert både i forhold til kapasitet og kompetanse.
Selskapet har vist evner til å ta det regionale ansvaret for spennende
og verdiskapende innovasjoner med meget gode resultater. Et solid
nettverk og profesjonell inkubatorledelse, i kombinasjon med en regional forankring og solid støtte fra offentlige tilskuddsytere og private
investorer har vært helt avgjørende for suksessen til de involverte
gründerne.
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”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
Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, inkubator og Forny-aktør som representerer Sørlandet. Selskapet arbeider aktivt med
gründere, næringsliv, offentlige etater, akademiske- og forskningsmiljø.
Fokus på innovasjon skal være med å sikre vekst i regionen og skape
bærekraftige løsninger for fremtiden.
I 2016 ser man tydelig verdien av at Innoventus Sør bidrar til kommersialisering av nyskapende idéer som gir vekst og sysselsetting.
Stiftet: 1998
Forretningsidé: Innoventus Sør skal bidra til kommersialisering av
nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.
Visjon: Motor for morgendagens verdiskaping
Eiere: SIVA SF, JB Ugland Venture, Aust Agder Næringsselskap, Vest
Agder Fylkeskommune, Aust Agder Fylkeskommune, Sparebanken
Sør, Kristiansand Kommune, Arendal kommune, Skeie Eiendom m.fl.
Kontorer: Grimstad (hovedkontor), Kristiansand og Arendal
Styret:
Thor Arne Håverstad, styreleder (adm. dir. i Teknova),
Anne Torunn Hvideberg (næringssjef i Tvedestrand kommune
og tidligere leder for IT-klynga Digin),
Bjørn Tore Flåten (instituttleder ved Handelshøyskolen UiA
og leder for UiA Nyskaping),
Carina Ugland (daglig leder i J.B. Ugland Fornybar Energi),
Anne-Grete Ellingsen (administrerende direktør i GCE NODE),
Hilde Tallaksen (rådgiver Lindesnesregionen Næringshage),
Ulf Hustad (rådgiver innovasjon i SIVA)

Inkubator
En inkubator er et innovasjonsselskap som
skal bidra til utvikling og etablering av nye
vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Sivas inkubatorprogram skal «skape
morgendagens konkurransedyktige bedrifter». Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping gjennom å identifisere, videreutvikle og
kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter. Det skal også stimuleres til ny giv i
etablerte virksomheter.
FORNY2020
FORNY2020 er Forskningsrådets program
for å bringe resultater fra offentlig finansierte
forskningsinstitusjoner fram til markedet.
Hovedmålet for FORNY2020 er å utløse
verdiskapingspotensialet i forskningsresultater. Programmet skal skape vekst i nye og
etablerte bedrifter gjennom direkte støtte til
prosjekter, samt stimulere til profesjonelle,
effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører knyttet til universitet, sykehus,
forskningsinstitutter og høyskoler.
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Risikokapital
Entrepenører

ØKOSYSTEM
FOR INNOVASJON

Næringsliv

Universitets- og
forskningsmiljø

SKAPER
ØKOSYSTEM
FOR INNOVASJON
Et av Innoventus Sørs fokusområder er
å styrke økosystemet for innovasjon til
det beste for gründerne og regionsutviklingen.
Med Siva som pådriver har fusjon mellom tre historisk
sterke inkubatorer ledet til ett effektivt innovasjonsselskap. I samspill med næringsliv, akademia, risikokapital,
virkemiddelapparat og entreprenører har selskapet etablert et bærekraftig økosystem for innovasjon på Sørlandet. Innoventus Sør arbeider aktivt med å forsterke
samspillet mellom aktørene og skape riktige og nødvendige koblinger. Hovedmålet til innovasjonsselskapene
i Norge, der i blant Innoventus Sør, er økt nasjonal verdiskaping gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter. Det skal
også stimuleres til ny giv i etablerte virksomheter. Tette
koblinger til relevant næringsliv og aktuelle forsknings
og utdanningsmiljøer kan være avgjørende for at de
gode idéene blir til nye vekstbedrifter. Innoventus Sør
ønsker å skape enda flere koplinger og muligheter for
potensielle vekstselskaper i regionen. Dette for å tilføre
riktig kompetanse, ressurser og nødvendig kapital for å
skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.
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Offentlig
virkemiddelapparat

Industriell Nyskaping
Innoventus Sør samarbeider med næringsliv og industri
på Agder for å skape kultur for intraprenørskap.  
Selskapets rolle er å utfordre bedriftene til å utvikle nye
inntektsmuligheter og forretningsområder. 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.
Skaper verdier av forskning
Forskningsrådets program FORNY2020 skal bidra til
realisering av prosjekter med kommersielt potensial som
er basert på forskning. Innoventus Sør er kommersialiseringsaktør som forvalter lokale prosjektmidler på NOK 2
millioner i perioden 2016-2017. At forskning skal resultere i bedrifter, verdier og arbeidsplasser er ingen ny tanke,
men nå skal kommersialiseringen løftes sterkere frem.
I samarbeid med UiA, Teknova og øvrig forskningsmiljø
på Agder skal lokale prosjektmidler brukes for å utvikle
prosjekter med et antatt kommersielt potensiale.

PROSJEKT
OMSTILLING AGDER
Tre av 25 bedrifter i inkubatorprogrammet til Innoventus Sør i 2016
kom opprinnelig fra Prosjekt Omstilling
Agder.
Med stort behov for tiltak for å ivareta de som ble
berørt av nedbemanningene på Sørlandet kom prosjektet raskt på plass gjennom et solid samarbeid mellom
aktører som fylkeskommunene, GCE NODE, banker, oljeselskap og Kristiansand kommune. Til sammen var det
15 nye bedriftsetableringer fra prosjektet fra desember
2015 til november 2016. Dette har dokumentert landsdelens evne til å stå sammen i tøffe tider og var et unikt
samarbeid som har bidratt til å beholde kompetanse og
arbeidsplasser i regionen.
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INKUBATORSELSKAP

GK JAKOBSEN

ERSTATTER
BETONG
I TUNELLER

FoamRox er en patentsøkt materialkombinasjon som erstatter deler av dagens
betongprodukter i tunneler. Miljøvennlig og
brannsikkert produkt som kun veier 5-10%
av betong kan gi betydelige samfunnsmessige kostnadsreduksjoner ved tunnelbygging. Den første leveransen bestod av
Foamrox skaprammer for montering i
Tromsøsundtunnelen.
Foamrox har styrken og brannsikkerhetsegenskapene til betong, men er betydelig
lettere. Produktet er også enklere å rengjøre
og har lenger levetid. Til sammen gir dette
store kostnadsbesparelser både ved investering og vedlikehold av tunneler.

8 - Årsrapport 2016 | Innoventus Sør AS

INKUBATORSELSKAP

ANZYZ
TECHNOLOGIES

SELVLÆRENDE
SPRÅKANALYSE
FOR «TEXT
MINING» AV
BIG DATA

Anzyz CCL er et språkverktøy som forstår
store datamengder og benyttes bl.a. til å
iverksette forbedringer fra kundetilbakemeldinger. Med flere hundre tusen tilbakemeldinger fra kunder hvert år, vil systemet i
løpet av få minutter eksempelvis anslå hvor
mange som vil bytte leverandør. Dermed
kan leverandøren ta kontakt med kunden og
være på forskudd.
Språkverktøyet er resultat av 10 års
forskning basert på kunstig intelligens av
professor Ole-Christoffer Granmo (UiA).
Anzyz har mange mulighetsområder for hvordan det kan benyttes kommersielt. I første
omgang arbeider de med å se på bruksmulighetene til språkverktøyet innenfor tre hovedområder; kundebehandling i store bedrifter,
innenfor helse og medisin, samt sikkerhet og
overvåkning.
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INKUBATORSELSKAP

SCANWATT

FRA DEPONI
TIL VERDI

Grønn prosessindustri som omdanner miljøfarlig avfall til nye bærekraftige produkter.
Første produkter er omdanning av giftig
flygeaske og slagg fra prosessindustri. Stor
samfunnsnytte ved å gå fra deponi til verdi.  
Scanwatt skaper produkter av farlig avfall
med tilsvarende egenskaper som stein og
kan bl.a. benyttes til veibygging. Søppelbrenning i Norge gir årlig 50 000 tonn flyveaske,
eller filterstøv som inneholder giftige organiske forbindelser som dioksin og furan.
Dette kan i dag kun deponeres i spesielle
anlegg, i Norge skjer dette på Langøya i Holmestrand. Det beregnes å være fullt i 2022
da det i tillegg importeres 250 000 tonn
flyveaske årlig fra hele Skandinavia til Norge.
Dr.-Ing. Knut Henriksen har utviklet en metode som forbrenner organiske giftstoffer og
binder de andre elementene, som gjøres om
til massivt glass.
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INKUBATORBEDRIFTENE 2016
Alltec AS
Anzyz Technologies AS
Cardialarm AS
Diinef AS
Egde Consulting AS
Explorable AS
Future Well Control AS
GK Jakobsen AS
Hoppin AS
Hydratservices AS
Innofish AS
Kombimatic AS
Max Effect AS
Minos AS
Multicargo AS

New Composite AS
Offshore Crew AS
OnkartGromt AS
Platekarusellen AS
Rui AS
Scanwatt AS
Smartcare AS
Smartorg AS
Surface Dynamics AS
TalkPed AS
Toolsinvent AS
TPD AS
Vitam AS
Yerv AS
Øya Interaktiv AS

Digitalisering, automatisering og robotisering gir store muligheter for både
offentlig sektor og næringslivet med et enormt produktivitetspotensial.
Innoventus Sør har inkubatorbedrifter som har tatt i bruk ny teknologi og
åpnet nye markeder innenfor dette. Blant de er:
•
•
•
•
•
•

Praktisk anvendelse av kunstig intelligens
Nytt materiale for erstatning av betong
Bruk av automatiske roboter for industrielt vedlikehold
Digital styring av hydrauliske motorer
Økt kraftproduksjon for småkraftverk ved automatisert vedlikehold
Grønn prosessindustri ved omdanning av farlig avfall til bærekraftige produkter
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ÅRSBERETNING FOR
REGNSKAPSÅRET 2016
1. ART AV VIRKSOMHET
OG STED HVOR DEN DRIVES
Innoventus Sør AS sin visjon er å være Motor
for morgendagens verdiskaping. Selskapets forretningsidé er å bidra til kommersialisering av
nyskapende idéer som gir vekst og sysselsetting.
Hovedkontoret er i Grimstad med eget kontor i Kristiansand og kontorplass i Arendal.
Lokasjonene har nær beliggenhet til andre
aktører i innovasjonssystemet, som blant
annet Universitetet i Agder (UiA), Agderforskning AS, Teknova AS, Etablerersenteret i
Arendal/Kristiansand, og Innovasjon Norge.
Selskapet er et regionalt innovasjonsselskap
som representerer Sørlandet og er:
• Kommersialiseringsaktør gjennom
forskningsrådets Forny2020 program i
samarbeid med UiA og forskningsmiljøer
på Sørlandet.
• Definert som en SIVA-partner og har
ansvaret for inkubatorprogrammet.
• Fokusert på innovasjon som skal være
med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i
regionen.
Selskapet arbeider aktivt med gründere,
næringsliv, offentlige etater, akademia og
forskningsmiljøer, for å skape bærekraftige
løsninger for fremtiden.
Innoventus Sør AS sin strategi er å bistå oppstartbedriftene med kommersialisering fra en
idéfase til vekstfase. Selskapet skal utfordre
og støtte når nye ideer skal kommersialiseres.
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Det offentlige virkemiddelapparatet og
fylkeskommunene på Agder yter tilskudd
til Innoventus Sør AS, som en aktør i det
regionale og nasjonale innovasjonssystemet.
Selskapet forvalter nasjonale innovasjonsprogrammer på vegne av Norges Forskningsråd
og SIVA regionalt. Innoventus Sør AS mottok
og forvaltet også tilskuddsmidler fra det regionale samhandlingsprogrammet VRI Agder,
som Agderforskning er prosjektleder for.
Året 2016 har vært preget av omstilling i
regionen på grunn av endringer i olje- og
gass næringen. Med utgangspunkt i dette ble
det etablert et prosjekt «Omstilling i Agder»,
inkludert Veksthuset. Dette var basert på
et spleiselag mellom private bedrifter, det
offentlige og GCE Node. Prosjektet var rettet
mot dem som ble berørt av nedbemanninger
og som hadde en konkret forretningsidé.
Innoventus Sør AS var prosjektkoordinator for pre-inkubatoren som ble definert i
prosjektet.
2. ØKONOMISK STILLING OG
FORTSATT DRIFT
Selskapet hadde i 2016 et overskudd på
NOK 0,36 millioner. Egenkapitalen var på
NOK 5,6 millioner og en egenkapitalandel på
52 prosent. Det positive resultatet skyldes
god kontroll på inntektsdriverne og god kostnadsstyring. Selskapets likviditet og soliditet
er tilfredsstillende. Forutsetningen om fort
satt drift er lagt til grunn for utarbeidelse av
årsregnskapet.

Gjennom strategiarbeidet er det lagt store
ambisjoner for selskapet som vil kreve økt
arbeidskapital. Det er derfor planlagt en emisjon i løpet av 2017 i den hensikt å styrke
egenkapitalen.
3. ARBEIDSMILJØET/LIKESTILLING/
SYKEFRAVÆR
Selskapet hadde syv fast ansatte ved utgangen av 2016 hvorav fire er kvinner. Tre av
styrets seks medlemmer er kvinner.
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. I regn
skapsåret har det ikke vært registrert skader
eller ulykker.
Sykefraværet er registrert med 4,0 prosent.
4. FORHOLD SOM KAN PÅVIRKE
YTRE MILJØ
Virksomheten forurenser ikke det ytre
miljøet.
5. OPPNÅDDE RESULTATER
Oppnådde effekter i 2016
Bedrifter som har vært eller er i inkubasjon
hos Innoventus Sør AS omsatte i 2015 for
over NOK 600 millioner og trenden er stigende. Den årlige verdiskapingen (driftsresultat + lønnskostnader) i bedriftene var i 2015
på over NOK 160 millioner.

Akkumulerte effekter i perioden 2002 –
2015
Bedriftene har i perioden tilført regionen en
verdiskaping på over NOK 820 millioner, og
en omsetning på NOK 3,5 milliarder.
Oppnådde resultater i programmene:
Inkubatoren
I 2016 har Innoventus Sør AS analysert og
evaluert 209 nye forretningsidéer. Totalt har
ca. 45 oppstartselskaper vært tilknyttet inkubatoren siste året. Ved årsskiftet 2016/17
hadde Innoventus Sør AS åtte selskaper i
pre-inkubasjon (markedsavklaring) og 22
selskaper i inkubasjon (kommersialisering).
I 2016 har ti selskaper gått ut av inkubatoren, åtte av disse med suksess etter å ha
etablert seg i markedet, og to uten å ha
lykkes med sin kommersialisering. Dette gir
en suksessrate på 80% prosent for 2016.    
Innoventus Sør AS bidrar til å søke finansiering for oppstartbedriftene, både gjennom
ulike typer tilskudd og gjennom egenkapital.
I 2016 fikk oppstartbedriftene i Innoventus Sør AS tilført omlag NOK 19 millioner i
tilskudd. De viktigste yterne av tilskudd til
oppstartsbedriftene er Innovasjon Norge og
Norges Forskningsråd. I 2016 fikk oppstartbedriftene også tilført omlag NOK 13 millioner i ny egenkapital gjennom emisjoner.
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ÅRSBERETNING FOR
REGNSKAPSÅRET 2016
Forny 2020
Innoventus Sør forvalter lokale prosjektmidler på NOK 2 millioner i perioden 20162017. Lokale prosjektmidler brukes for å
utvikle prosjekter med et antatt kommersielt
potensiale. Totalt 15 idéer ble vurdert i 2016
og fem av disse ble videreutviklet med finansiering fra lokale prosjektmidler.
Prosjektet «Omstilling i Agder»
inkludert Veksthuset
Det ble vurdert 69 prosjekthenvendelser
med en eller flere personer knyttet til hvert
prosjekt. Av dem takket 25 prosjekter ja til
kontorplass for å videreutvikle idéen, blant
dem gikk syv videre til markedsavklaring, og
tre av dem til inkubasjon. Det ble etablert
15 bedrifter basert på henvendelsene til
prosjektet.
6. FREMTIDIG UTVIKLING
Nyskaping, fornyelse og vekst står sterkt
på agendaen, både nasjonalt og regionalt.
Innoventus Sør AS har en sentral rolle i å
skape morgendagens virksomheter. Det er
lagt ned et betydelig arbeid for å videreutvikle et system for innovasjon og nyskaping på
Agder. I 2016 ble det etablert et såkornfond
i regionen. Det nasjonale laboratoriet Mechatronics Innovation Lab (MIL) for pilotering
og markedskommersialisering vil stå ferdig i
august 2017.
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Dette vil bidra til å styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene i innovasjonsøkosystemet med Innoventus Sør AS som en aktiv
pådriver.
Innoventus Sør AS sitt overordnede mål er å
være en sentral samarbeidspartner for idéhavere på Sørlandet, når nye forretningsideer
skal kommersialiseres. Tidligfaseinvestering
er en kritisk del i utviklingen av nye bedrifter,
det vil være sterkt fokus på å få økt tilgang
på tidligfasekapital og få kapitalverdikjeden
på plass.
Industrien på Sørlandet har vært inne i en
betydelig og krevende omstilling. For oljeservicebransjen skyldes dette hovedsakelig
en dramatisk fallende oljepris og et høyt
kostnadsnivå i industrien. Det er en global
trend mot et grønt skifte med økt fokus på et
mer bærekraftig næringsliv. Innoventus Sør
AS har betydelig erfaring fra kommersialisering av industrielle forretningsidéer. Innoventus Sør AS ønsker å styrke sin satsing på
industriell nyskaping. I samarbeid med den
etablerte industrien, klyngene og akademia
på Sørlandet ønsker selskapet å bidra til økt
konkurransekraft ved å utfordre forretningsmodeller og produksjonsprosesser. Samtidig
ønsker selskapet å bidra til at det skapes nye
industribedrifter, både som knoppskytinger
fra etablerte bedrifter og fra enkeltpersoner
og gründere.

Overnevnte samhandling har en toveis effekt, Innoventus Sør AS sine oppstartsbedrifter vil få muligheten til å benytte seg av næringslivets kompetanse, nettverk, ressurser,
markedsadgang og internasjonale kontakter.
I den sammenheng vil «scale up» og tidlig
vekst være sentralt, og det gjennomføres nå
et nasjonalt pilotprosjekt på dette.
Kommersialisering av forskningsresultater
Forny2020 er Norges Forskningsråds
program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem
til markedet. I Forny 2020-programmet er
Innoventus Sør AS en av åtte kommersiali
seringsaktører i Norge. For å kommersialisere
forskningsbaserte idéer er selskapet avhengig av gode forskningsresultater fra UiA,
Teknova og Sørlandet sykehus. Det er god
samhandling med de nevnte aktørene og
det er tilrettelagt en verdikjede for å ivareta
prosjektene. Dette er et viktig satsingsområde for selskapet og regionen.

opp kapasiteten og kompetansen for å yte
kommersialiseringsbistand til forskningsmiljøene i regionen.
Inkubasjonsprogram
Selskapet har som mål å styrke inkubasjonsprogrammet på Agder ytterligere. Det er
etablert et godt samarbeid med etablerersentrene, næringshagene og andre idékilder.
Dette for å gi riktig støtte til gründerne og
prosjektene.
Regional samhandling
Det pågår flere initiativ rettet til regional
samhandling på forskjellige plan. Innoventus
Sør AS vil være en aktiv deltaker i regi av sin
rolle på de kommende satsningene. Det er
etablert et godt partnerskap og nettverk som
settes i bevegelse, eksempelvis det årlige arrangementet «Gründeruka», hvor Innoventus
Sør AS er en aktiv deltaker og medspiller.

I 2017 er det planlagt en opptrapping av
aktiviteten på Forny2020 i samarbeid med
UiA Nyskaping med en forventning om økt
idéstrøm. For å møte denne opptrappingen
og for å videreutvikle samarbeidet med
UiA og UiA Nyskaping har også Aust-Agder
fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune gitt finansiering til et prosjekt i perioden
2016-2019. Målet med prosjektet er å bygge
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