Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter
(MMR Ocean Blue)
MMR OCEAN BLUE er et samarbeid mellom marine bedrifter, Biovitenskaplig fakultet (BIOVIT) på
Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) og Måløy vidaregåande skule. Det er også
åpent for samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner.
MMR OCEAN BLUE er et praktisk eksempel på hvordan næringsliv og akademia kan jobbe
sammen. Initiativet til denne etableringa kom fra næringslivet, som er store brukere av FoU
tjenester. I dag må disse kjøpes utenfor vår region, og det er et sterkt ønske i det lokale
næringslivet om å kunne kjøpe denne type tjenester lokalt. Dette krever imidlertid at vi bygger
et forskningsinstitutt som er av høy kvalitet i internasjonal målestokk.
MMR OCEAN BLUE blir et forskningsinstitutt innen marin sektor, og vil legge grunnlag for en
helt ny generasjon marint næringsliv i Sogn og Fjordane. Som forretningsideen til MMR beskriver
det: «MMR OCEAN BLUE skal styrke næringslivet i regionen gjennom å formidle, utvikle og
gjennomføre FoU prosjekt, og bygge næringsrelevant industriell skala FoU-infrastruktur»
MMR OCEAN BLUE vil tilrettelegge for effektiv FoU i bedriftene, skape lokale arbeidsplasser
innen marin FoU, og gi grunnlag for flere nye forskningsbaserte marine konsepter som realiseres,
enten i eksisterende, eller i nye bedrifter. Dette vil skape nye arbeidsplasser og et mer variert
arbeidsliv, og et framtidsretta og levedyktig samfunn på kysten. MMR Ocean Blue er trolig det
viktigste samfunns- og næringsutviklingsprosjektet innen marin sektor i Sogn og Fjordane siden
oppdrettsnæringen ble etablert i fylket.
MMR OCEAN BLUE vil ha følgende tilbud:
• Formidle, organisere og kvalitetssikre studentoppgaver til bedrifter
• Utleie og drift av verdensledende FoU infrastruktur innen utvalgte område
• Utvikle og gjennomføre forskningsprosjekt
Lokalt næringsliv har jobbet frem Måløy Marine Ressurssenter og stiftelsesmøtet
var 17. august 2018. MMR Ocean Blue har sikret over 30 millioner kroner i egenkapital med
støtte fra lokalt næringsliv, lokale banker, kommuner og Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Stiftelsen har ambisjoner om at MMR Ocean Blue i løpet av en tiårsperiode vil bygges opp til et
forskningsinstitutt med ca. 35 ansatte.
MMR OCEAN BLUE vil lyse ut flere stillinger i løpet av våren. Det søkes nå etter to
forskningsledere, og det vil deretter bli lyst ut stillinger som økonomileder og teknisk leder.
Flere forskere vil ansettes til neste vinter.
Les mer om Måløy Marine Ressurssenter her: www.mmroceanblue.com
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