Referat fra møte i styringsgruppen i VRI Vestfold
Dato Tirsdag 6. mai kl 12-14.
Sted

Forskningsparken ved HBV, Bakkenteigen, rom G4-27

Tilstede

Rolf Leistad (Norautron, NHO), Svein Almedal (VFK), Stina Ekenes LO,
Tore Øystein Strømsodd (IN), Anne Kari Botnmark (prosjektleder). Sanda
Knutson deltok under sak 12.

Forfall

Duy-Tho Do (HBV-TekMar) Trine Steen (NFR) Heidi Kyvik (KK),

Forslag agenda


Åpning av møtet v/styringsgruppeleder Rolf Leistad


Vedtak 11/2014: Referat fra styringsgruppens møte 20. mars 2014 godkjent med en
endring.


Sak 12/2014 Orienteringer om status i prosjektet.
- Informasjon om status og videre arbeid i delprosjekt Film v/Sanda Knutson.
- Informasjon om status for delprosjekt Grønn forskning Oslofjorden. Vedlagt
utlysningstekst for ny delprosjektleder.
- Informasjon fra kurs for kompetansemeglere 29. april i regi av NFR muntlig.
- Vedlagt er PDF-versjon av heftet VRI – sekretariatet har fått laget om forskningen
i VRI 2: «Samhandling, forskning og regionale forskjeller.
Forskningsresultater fra VRI 2010 – 2013». Heftet viser bredden av
forskningen og NFR håper den gir inspirasjon og gjør folk nysgjerrige på å finne ut
mer.
- NPF Skagerak Innovasjonskonferansen 2014. Link http://www.npf.no/2014395npf-skagerak-innovasjonskonferansen-2014/category4850.html
- Maritimt forum Oslofjorden – invitasjon til innovasjonsdag 22. mai. Vedlagt.
- CWN Vannklyngen sender nå ny søknad om fortsettelse av Arena-prosjektet til IN.



Sak 13/2014 Prosjektregnskapsrapport for VRI fase 3 samhandlingsprosjekt.
Vedtak 13/2014:
Rapport til NFR godkjennes av styringsgruppen og sendes til NFR innen 15. mai.



Sak 14/2014 VRI3. Plan for formidling
Vedtak 14/2014.
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Plan for formidling ble diskutert i styringsgruppen.
- Årskonferanse foreslåes gjennomføres i september/oktober 2014. Dato settes i
møtet.
- Studietur til Brussel gjennomføres ikke under «Open days». Det er evnt
ønskelig med en annen reise for faglig påfyll og bringe styringsruppen og
ledergruppen litt tettere sammen.
 Sak 15/2014. Godkjenning av mobilitetsstipend for Maritim, olje og gass.
Vedtak 15/2014:
Mobilitetsstipendet med KNC godkjennes. Samarbeidsavtale godkjennes fra VRI
Vestfold. Rolf Leistad signerer på vegne av VRI, Duy-Tho Do på vegne av HBV.

 Sak 16/2014. Søknad om bedriftsprosjekt til innstilling.
Vedtak 16/2014: Bedriftsprosjektet fra Domstech as innstilles til bevilgning fra
styringsgruppen i VRI Vestfold. Dersom det kommer flere søknader inn innen fristen 15.
mai prioriteres disse før endelig bevilgning.
 Sak 17/2014 Eventuelt
Neste møte i VRI Vestfold styringsgruppe: Ved behov settes nytt møte i slutten av juni.

21.05.2014

Anne Kari Botnmark
Prosjektleder

Godkjent 2.sept 2014 i styringsgruppen.
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Årskonferanse/erfaringskonferanse
Fra prosjektbeskrivelsen:
VRI Vestfold vil arrangere en årlig konferanse om det regionale innovasjonsarbeidet. Invitasjonen går
til bedrifter, kommuner, regionale aktører. I 2015 vil denne bli delvis samorganisert med den
populærvitenskapelige konferansen til det interregionale innovasjonsfaglige forskningsprosjektet.
Konferansen skal formidle erfaringer, resultater og arbeidsformer (virkemidler) fra eget og andre
regioners samhandlings- og forskningsprosjekt. Konferansen skal bla få fram erfaringer fra bedrifter,
nettverk/klynger og praktikerne og koble dette med forskningsfunn. Den skal videre motivere til
endret praksis i partnerskapet under og etter VRI fase 3.

Målgrupper – primær målgruppe er næringslivet. Halv dag inkl lunsj.
-

vri –bedrifter primærmålgruppe. , + åpen invitasjon
Bedrifter
50-150 deltakere
Omfang , målgruppe.
Tilrettelegging for målgruppen – obs må gjøres tilgjengelig for målgruppen (de små
enkle tips),

Trekkplaster - innovasjopnsguru.

ikke reve og normann
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