RETNINGSLINJER/ VEDTEKTER FOR KOMMUNALT
NÆRINGSFOND I UTSIRA KOMMUNE.
Retningslinjene / vedtektene bygger på rundskriv H – 15/98 fra Kommunaldepartementet, samt
lokale målsetninger forankret i Strategisk næringsplan for Utsira kommune.

AKTUELLE FORMÅL:
Kommunalt tiltaksarbeid (næringsplanlegging, etablererprosjekt, samarbeid skole/
næringsarbeid, og lignende)
Grunnlagsinvesteringer (planlegging og utbygging av næringsareal, sentrumsområde og
kommunale/ private vannverk for fast bosetting)
Bedriftsutvikling (etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser, planlegging og lignende)
Investering i bedrifter (utstyr/maskiner ved oppstart, og utvidelse av mindre bedrifter)
De opplistede eksemplene er ikke uttømmende.
Det kan ikke gis støtte til følgende:
Vanlig drift av virksomheter
Ordinære kommunale oppgaver
Gjeldssanering
Virksomheter med betydelige overføringer over statsbudsjettet

FORMER FOR STØTTE:
Det gis rene tilskudd.

VILKÅR FOR STØTTE:
Tilskudd til bedriftsutvikling, og investeringer i bedrifter, kan ikke overstige 50% av
kapitalbehov
Det vil bli lagt vekt på sysselsettingseffekten i det omsøkte prosjektet
Det vil bli stilt krav til egenkapital og egeninnsats i prosjektet

GENERELLE KRAV TIL SØKNADEN/ SØKEREN:
Søknaden må inneholde:
Informasjon om søker/ virksomhet/ bedrift/ kompetanse
Informasjon om søknadsformål/prosjekt

Kostnad/ kapitalbehov, finansieringsplan og søknadssum til det omsøkte formålet
Revidert regnskap fra siste år for bedriften/ virksomheten, dersom det ikke gjelder
nyetablering
Tidspunkt for oppstart/ gjennomføring av tiltaket
Andre relevante opplysninger om planer, utvikling, marked, alt. løsninger og lignende for
bedriften/ tiltaket
Søknaden må komme til kommunen til behandling før oppstart av prosjektet
Kommunen må holdes orientert om ev. endringer i forhold til det som går fram av søknaden;
det kan være endringer i søknadsformål eller kapitalbehov, forsering av prosjektet, endret
finansiering eller lignende.

BEHANDLING AV SØKNADEN – UTBETALING AV TILSKUDD:
Administrasjonen finner tidspunkt for søknadsfrist for midlene . Søknadene vil bli behandlet
av formannskapet.
Tilskudd blir utbetalt når prosjektet er fullført i samsvar med framlagte planer.
Tilsagn om tilskudd opprettholdes søknadsåret og ett halvt nytt kalenderår.

KLAGE:
Vedtak anses som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Klage på vedtak gjort av formannskapet
sendes kommunestyret.

Retningslinjene er rettet opp etter kommunestyrets behandling av saken den 12. Februar 2009, sak
06/09. A.Eek

