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Sykkylven Næringsutvikling AS - Søknad om tilskot til
utviklingsprosjektet Designvegen
Bakgrunn
Sykkylven Næringsutvikling AS har nyleg avslutta forprosjektet «Designvegen
2016-2020». Sykkylven Næringsutvikling AS fekk i april 2016 eit tilskot frå Møre og
Romsdal fylkeskommune på 80 000 kroner til dette forprosjektet.
Forprosjektet var totalt kostnadsrekna til 260 000 kroner. Øvrige finansiørar til
forprosjektet var Sykkylven Næringsutvikling AS og næringsaktørar.
Samarbeidspartnarar i forprosjektfasen har vore Sykkylven kommune og utvalde
reiselivsaktørar samt representantar frå anna næringsliv, mellom anna frå
møbelbransjen.
Forprosjektet har danna grunnlag for det planlagte hovudprosjektet knytt til
Designvegen. Eit av resultatmåla i forprosjektet var å utvikle eit presentasjons- og
innsalsmateriale for Designvegen. Dette er nytta ved innsal og forankring av
Designvegen som nytt reiselivskonsept langs Fylkesveg 60.
Prosjektleiar har gjennomført ein besøksrunde til kommunane langs strekninga
samt utvalde næringaktørar. Tilbakemeldingane både i forprosjektfasen og no i
innsalsrunden av hovudprosjektet, har vore svært positive. Sykkylven
Næringsutvikling AS som prosjekteigar, har derfor beslutta å gå vidare med eit
hovudprosjekt.
Designvegen utgjer strekninga langs Fylkesveg 60 frå Sykkylven til Stryn og
omfattar Sykkylven, Stranda, Volda, Hornindal og Stryn kommunar.
Om saka
Designvegen ønskjer å framstå som ei ny og annleis reiselivssatsing som skal
promotere norsk design og norske ferdigvarer. I dette konseptet vil Sykkylven bli
kopla til møbeldesign, Stranda til design innan mat og Nordfjord til design innan
mote/klede.

Designvegen baserer seg på å skape opplevingar av allereie eksisterande aktivitetar
i området, men har også som mål å bidra til etablering av nye attraksjonar og
aktivitetar. For heile området vil det vere fleire eksempel på produkt, opplevingar,
aktivitetar og tenester ein kan forsterke ved betre og tettare samarbeid.
Det er i søknaden sett opp følgjande hovudmål for prosjektet :
 Prosjektet Designvegen skal etablerast som eit sjølvstendig, nytt og annleis
selskap som promoterer reiselivstilbod som tar utgangspunkt i regionen sine
særmerke innafor mellom anna møbel, mat og konfeksjon. Dette skal
knytast saman med eksisterande og nye opplevingar og attraksjonar innan
kulturformidling og reiselivstilbod som overnatting og restaurantar.
Designvegen har som intensjon å utvikle og presentere ein heil region basert på
design skapt av menneske i generasjonar. Noko denne regionen allereie er kjent
for, men som no skal settast inn i ein reiselivssamanheng og utviklast til
reiselivsprodukt.
Designvegen skal i løpet av den 3-årige prosjektperioden utviklast og innarbeidast
som eit opplevingskonsept i kraft av eit berekraftig og sjølvstendig selskap.
Selskapet Designvegen får eigarskap til opplevingskonseptet, ansvar for
vidareutvikling og vedlikehald av dette, samt marknadsføring av bedriftene langs
ruta med formål auka aktivitet og auka lønsemd. Selskapet skal bidra til auka
aktivitet i allereie eksisterande tilbod og skape nye attraksjonar, aktivitetar og
opplevingar i kommunane som inngår i prosjektet.
Det er sett opp følgjande resultatmål for prosjektet:
 Designvegen er utvikla som opplevingskonsept langs Fylkesveg 60, frå
Sykkylven til Stryn kommune, med basis i norsk design kopla mot
naturbaserte reiselivsprodukt.


Eksisterande opplevingar og aktivitetar langs strekninga er vidareutvikla og
det er etablert nye aktivitetar og attraksjonar.



Selskapet Designvegen skal vere etablert med ansvar for
opplevingskonseptet Designvegen samt marknadsføring av bedriftene langs
strekninga med formål auka aktivitet og auka lønsemd hos bedriftene.



Det er etablert bindande samarbeid med ulike aktørar og utarbeidd
profileringsprogram for næringsaktørane som er med i Designvegen.

Målgruppa for opplevingskonseptet Designvegen vil mellom anna vere individuelle
reisande som søkjer design, form, miljø og matopplevingar. I tillegg vil ein
henvende seg til grupper som søkjer kunnskap ved å oppsøkje utstillingar,
presentasjonar, matopplevingar, moter og designkunskap gjennom omvisningar og
fellesmøte.
Designvegen er presentert til kommunane langs strekninga samt
destinasjonsselskap og fylkeskommunane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
Prosjektleiinga i forprosjektet har besøkt samtlege kommunar og det er sendt
søknader om tilskot til desse kommunane og dei to fylkeskommunane.
Sykkylven Næringsutvikling AS er prosjekteigar også i hovudprosjektfasen.
Arbeidet med utvikling av attraksjonar og produktutviklingskonseptet Designvegen
vil skje i nært samarbeid med kommunane og næringsaktørar langs heile
strekninga.

Det har i forprosjektfasen vore nedsett ei styringsgruppe som har bestått av
personar frå Sykkylven. Denne gruppa vil bli endra i hovudprosjektfasen og vil
bestå av representantar frå heile strekninga som Designvegen dekker.
Det vil bli tilsett prosjektleiar for å få både nødvendig kapasitet og kompetanse for
å få ønska framdrift i prosjektet.

Kostnadsoverslag og finansieringsplan
Det er i søknaden sett opp følgjande kostnadsoverslag :
Tiltak :
Utvikling av nye og vidareutvikling av
eksisterande aktivitetetar langs ruta
Kostnader knytt til tilsetting av
prosjektleiar og kjøp av utstyr
Prosjektleiar lønnskostnader
Reiseutgifter og kontorhald
Sum

2018

2019

2020

Sum

110 000

110 000

110 000

330 000

120
460
67
757

700 000
90 000
900 000

420 000
62 500
592 500

000
000
500
500

120
1 580
220
2 250

000
000
000
000

I tillegg bidrar Sykkylven Næringsutvikling med arbeid inn i prosjektet estimert til
378 000 kroner, tilsvarande 126 000 kroner pr år.

Finansieringsplan :
Hornindal kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sykkylven Handelsforening
Sykkylven kommune
Volda kommune
Sum

2018
25 000
155 000
90 000
25 000
30 000
100 000
302 500
30 000
757 500

2019
25 000
205 000
121 000
25 000
30 000
100 000
364 000
30 000
900 000

2020
25 000
139 000
80 000
25 000
30 000
100 000
163 500
30 000
592 500

Sum
75 000
499 000
291 000
75 000
90 000
300 000
830 000
90 000
2 250 000

Sykkylven kommune har vedtatt å gi eit tilskot på 830 000 kroner til prosjektet.
Sykkylven Handelsforening har også vedtatt å gi tilskot som omsøkt, det vil seie
300 000 kroner. Det er sendt søknader til Sogn og Fjordane fylkeskommune samt
Stranda, Volda, Hornindal og Stryn kommunar, men desse er ikkje ferdigbehandla.
Differansen mellom søknadsbeløpet til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
fylkeskommune skuldast at ein større del av strekninga ligg i Møre og Romsdal. Det
er i følgje søkjar gjort ei grundig vurdering av denne fordelinga.

Vurdering
Designvegen er eit spennande utviklingsprosjekt og representerer nytenking i
reiselivssamanheng ved å kople naturbaserte opplevingar med design, merkevarer
og omdømme frå ulike bransjar langs strekninga Sykkylven til Stryn. Sykkylven er
møbelbygda i Norge og leverer møblar av beste kvalitet og design. At dette no
saman med konfeksjon og mat blir tilgjengeleggjort som opplevingar, er
spennande. Utvikling av Designvegen som eit opplevingskonsept vil vere med på å
styrke Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke.
Designvegen koplar aktørar frå både mote (konfeksjon), møbel, mat og kultur med
reiseliv og er slik også med på å forsterke den satsinga som vi nå etablerer
gjennom prosjektet «Reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal» (arbeidstittel på
prosjektet). Dette prosjektet skal løfte fram og kople lokal mat og kultur til våre
natur- og aktivitetsopplevingar på ein slik måte at Møre og Romsdal blir Norges
mest attraktive og lønsame reiselivsfylke. Møre og Romsdal fylkeskommune er
prosjekteigar til dette prosjektet i tett samarbeid med Innovasjon Norge og
Fylkesmannen v/landbruksavdelinga.
Sykkylven kommune finansierer ein stor del av prosjektet samanlikna med dei
andre kommunane som er med i prosjektet. Dette signaliserer høgt engasjement
og at prosjektet er viktig for kommunen. Søkjar opplyser sjølv at kommunen er i
startgropa for ei reiselivsutvikling og at dei vil ha mykje å lære av andre kommunar
i dette nettverket, som mellom anna Stryn.
Mange av produkta som vil bli utvikla i regi av Designvegen og også potensielle
målgrupper til desse, er sesonguavhengig og vil slik kunne bidra til
sesongforlenging. Sesongforlenging og heilårsturisme er eit uttalt mål både frå
nasjonale myndigheiter synleggjort i Stortingsmelding nr 19 «Opplev Norge – unikt
og eventyrlig», i Innovasjon Norge sin nye reiselivsstrategi og i landsdelselskapet
Fjord Norge AS sin strategi for utvikling av regionen som reisemål. Innovasjon
Norge har ei uttalt målsetting om å spreie trafikken både geografisk og på sesong
og nyttar ofte mantraet «Hele Norge – hele året» for å illustrere dette.
Utviklingsprosjektet Designvegen passer slik godt i både overordna nasjonale
planar, regionale satsingar og reiselivsnæringa sitt mål om sesongforlenging og
heilårsturisme.
Involvering og engasjement frå både næringsaktørar og alle kommunane langs
heile strekninga vil vere avgjerande for å lukkast med dette prosjektet. Det er
viktig at kommunane og næringsaktørane som ikkje var med i forprosjektet blir like
involvert i hovudprosjektet som Sykkylven kommune og næringsaktørane i
Sykkylven. Det er også viktig med eit tett samarbeid med destinasjonsselskapa
langs strekninga og landsdelskapet Fjord Norge AS. Dette for å sikre nødvendig
marknadskunnskap inn i prosjektet og sikre at produkta og konsepta som blir
utvikla i regi av Designvegen blir marknadsorientert.
Prosjektleiinga besøkte hausten 2017 alle kommunane langs strekninga. Alle
kommunane uttrykker begeistring for prosjektet og er positive til ein søknad om
tilskot til prosjektet. Søknader er sendt til alle kommunane og også til Sogn og
Fjordane fylkeskommune. Desse er ikkje ferdigbehandla, men opplyser at dei er
positive til søknaden frå Designvegen.

Regional- og næringsavdelinga tilrår at søknaden blir imøtekomen og at det blir
løyvd eit tilskot på inntil 499 000 kroner (22,2 prosent) til utviklingsprosjektet
Designvegen. Det er ein føresetnad at prosjektet blir fullfinansiert i samsvar med
finansieringsplanen.
Forslag til vedtak:
Møre og Romsdal fylkeskommune ved regional- og næringsutvalet løyver Sykkylven
Næringsutvikling AS eit tilskot frå Tiltaksfondet i Møre og Romsdal, på inntil
499 000 kroner til utvikling av Designvegen som opplevingskonsept langs
Fylkesveg 60 frå Sykkylven til Stryn kommune.
Tilskotet er avgrensa til 22,2 prosent av godkjente kostnader på til saman
2 250 000 kroner.
Det er ein føresetnad at prosjektet blir fullfinansiert før oppstart.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Bergljot Landstad
regional- og næringssjef

