
Jubelen sto i taket da mosseselskap vant fram i EU – henter inn 50 millioner kroner til 

næringsutvikling 

 

GLAD GJENG: Mosseregionens Næringsutvikling, MNU, greide kunststykket å få EU-kommisjonen til å 

bevilge 50 millioner kroner til innovasjonsbruk i små og mellomstore bedrifter i Viken. Det fikk MNU 

til å slippe jubelen løs. Fra venstre Hans Bjørn Paulsrud, Kristian Oppegaard, André Thysted og Yngvar 

Trandem. Foto: Jon Gran 
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Åpne deleknapper for artikkelen 

I skarp konkurranse med 134 andre europeiske utviklingsprosjekter er det nå klart at 

næringsselskapet Mosseregionens Næringsutvikling AS kan sluse 50 millioner kroner inn på sin konto. 

Pengene skal brukes for å støtte inntil 100 utviklingsprosjekter i små- og mellomstore bedrifter i 

Viken. 

 For abonnenter 

Støtten som inngår som en del av EUs Horizon 2020-program er bevilget av EU-kommisjonen. Av 

totalsummen på 50 millioner kroner skal 30 millioner kroner gå som direkte støtte til 

innovasjonsprosjekter i små- og mellomstore bedrifter over en periode på tre år. Pengene skal 

kunne benyttes av bedrifter i hele Viken fylke. 

– Næringslivet har vunnet en enorm mulighet som det gjelder å gripe, sier styreleder Kristian 

Oppegaard i MNU. 

Må tenke nytt 

Prosjektene pengene kan anvendes til inngår i det EU kaller Green Offshore Techs, og som dreier seg 

om hvordan man gjør såkalte «blå næringer» – knyttet til olje og gass, havvind, havbruk og 

vannbåren transport – grønne. I dette arbeidet kan de norske aktørene bli knyttet opp mot 

samarbeidsprosjekter i andre regioner i sju EU-land. 

mailto:jon.gran@moss-avis.no


– Dette handler om utvikling av innovative produkter, prosesser og tjenester for å nettopp å gjøre 

blå næring grønnere, renere og mer moderne og fremtidsrettet. I vår region betyr dette mulig 

deltakelse fra en stor bredde av bedrifter, herunder våre 54 klyngebedrifter i Viken 

Teknologiklynge samt underleverandørbransjen generelt, sier daglig leder i MNU, Yngvar Trandem. 

Hans Bjørn Paulsrud i MNU har prosjektledelsen for dette prestisjetunge prosjektet som det har tatt 

tid å lande. 

– Jeg har jobbet i tre år med denne søknaden, sier Hans Bjørn Paulsrud som stolt kan fortelle at 

søknaden fra Moss ble vurdert som den aller beste av samtlige 134 søknader som EU-kommisjonen 

denne gangen hadde til godkjenning. 

 

TOK TRE ÅR: Hans Bjørn Paulsrud brukte tre år på å lage søknaden som endte med 50 millioner 

kroner fra EU-kommisjonen. Nå skal han ha prosjektansvaret for pengebruken de neste tre 

årene. Foto: Jon Gran 

 

Enestående mulighet 

Forventningene MNU har til prosjektet er store. Man tror dette vil kunne gi løft for en rekke lokale 

SMB-bedrifter ved at de får tilgang til å være enn del av et enormt bedriftsnettverk på 830 bedrifter i 

sju EU-land. 

– Lokale SMB-foretak får unik mulighet til større markedsandeler og nye markedsposisjoner i disse 

sju landene. Bedriftene blir stimulert til aktivt å fremme fornying og omstilling. Gjennom 

innovasjon som fremmer det grønne skiftet vil bedriftene bli mer bærekraftige, få økt kompetanse 

og skape flere arbeidsplasser, fremholder lederne i MNU. 

De mener også en deltakelse i prosjektet vil gi bedriftene nye og nyttige verktøy i tillegg til at 

regionens omdømme blir bedret. 



Må kutte utslipp 

– Det globale markedet er på jakt etter løsninger som reduserer klimagasspåvirkningene med 40–

50 prosent innen 2030, og tilsvarende for klimanøytrale blå næringer i 2050. Det er i lys av slike 

perspektiver vi må arbeide framover, sier Hans Bjørn Paulsrud. 

Han håper at ikke minst lokale mossebedrifter nå kjenner sin besøkelsestid. 

– Bedriftene må være fremoverlente og benytte anledning til å komme på banen, sier Paulsrud 

som til vanlig er leder i Viken Teknologiklynge. 

Ros til eierne 

MNU er eid av kommunene Moss, Råde og Våler samt Moss Industri- og næringsforening, Moss havn 

og SpareBank 1 Østfold Akershus. Det er Moss kommune som er hovedbidragsyter for MNU. 

Kommunen bevilger årlig to millioner kroner til driften av organisasjonen som er gitt rollen å være 

eierkommunenes verktøy og bindeledd mellom kommunene og næringslivet. Moss kommune bidrar 

alene årlig med to millioner kroner til MNU. 

– Vi er veldig takknemlig for at vi har solide eiere og forutsigbare eiere i ryggen. Uten det kunne 

ville vi aldri ha kunnet oppnå å vinne fram i EU-systemet slik vi nå har gjort. Nå er det vår jobb å få 

budskapet til bedriftene i hele Viken, og motivere dem til å bruke denne muligheten de nå har, sier 

styreleder i MNU, Kristian Oppegaard. 

Første utlysning av de aktuelle EU-midlene vil være 1.1 2022. Da kan 100 bedrifter søke. Av disse blir 

de 50 beste plukket ut for å utvikle en innledende forretningsplan før de 25 aller beste prosjektene 

kåres. 

 


