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1. Formål:
Utsira gir energi – vil fortsatt være vår visjon og den drivende kraft for arbeide ut mot vårt
allsidige næringsliv. Utsira kommune har siden tidenes morgen vært et samfunn tuftet på
fiskeri og sjømannskap. Landbruket og ressursene som finnes i utmarkene har også hatt en
sentral plass i lokalsamfunnet. Utsira sin plassering langt ute i havet var så strategisk, for
Norske fiskerier, at en fikk Norges første statlig finansierte havneanlegg i 1860. Vi har tro på
at de nye næringene vil bygge på ressurser fra havet, den rene naturen og folket som bor her
ute.
Formålet med Næringsfondet er nyskapning, innovasjon og næringsutvikling. Støtte fra
næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å skape nye, eller sikre
eksisterende arbeidsplasser og som viser karakter av omstilling og innovasjon i forhold til «Det
grønne skifte».

2. Kommunale føringer:
Utsira kommunale næringsfond prioriterer søknader med prosjekt innenfor kommunens
satsningsområder, definert i Kommuneplanens samfunnsdel og Næringsplanen, hvor man ønsker å
styrke de sentrale næringsklyngene:
✓ Primærnæringene fiske og jordbruk
✓ Kultur og reiseliv
✓ Handel og service

3. AKTUELLE FORMÅL:
✓ Grunnlagsinvesteringer (planlegging og utbygging av næringsareal).
✓ Bedriftsutvikling (etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser, planlegging og lignende)
✓ Investering i bedrifter (utstyr/maskiner ved oppstart, og utvidelse av mindre bedrifter)
✓ Tiltak som bidrar til «Det grønne skifte» og framstår som energibesparende. Lokal skapt CO2-fri

Energiforsyning til bedriften, Energi økonomisering av driftsbygg/produksjonslokaler.
✓ Utviklingsprosjekter.
✓ Samarbeidsprosjekter med næringsaktører eller skole/næringsliv.
✓ Prosjekter og tiltak der målgruppen er innvandrere, kvinner og ungdom.
De opplistede eksemplene er ikke uttømmende.

Det kan ikke gis støtte til følgende:
✓ Vanlig drift av virksomheter
✓ Ordinære kommunale oppgaver
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✓ Gjeldssanering

4. FORMER FOR STØTTE:
Det gis rene tilskudd.

5. VILKÅR FOR STØTTE:
✓ Tilskudd til bedriftsutvikling, og investeringer i bedrifter, kan ikke overstige 50% av kapitalbehov,
avgrenset til maksimalt kr. 50 000.
✓ Det vil bli lagt vekt på sysselsettingseffekten i det omsøkte prosjektet.
✓ Det vil bli stilt krav til egenkapital og egeninnsats i prosjektet.

6. GENERELLE KRAV TIL SØKNADEN/ SØKEREN:
Søknaden må inneholde:
✓ Informasjon om søker/ virksomhet/ bedrift/ kompetanse. (Det er eget søknadsskjema for
ordningen).
✓ Informasjon om søknadsformål/prosjekt
✓ Kostnad/ kapitalbehov, finansieringsplan og søknadssum til det omsøkte formålet
✓ Det må oppgis om det er søkt/innvilget tilskudd fra andre finansieringsinstitusjoner som f.eks.
Innovasjon Norge, ENOVA, Merkur eller andre fylkeskommunale tilskuddsordninger.
✓ Tidspunkt for oppstart/ gjennomføring av 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.

7. BEHANDLING AV SØKNADEN – UTBETALING AV TILSKUDD:
✓
✓
✓
✓

Søknaden vurderes skjønnsmessig av saksbehandler.
Søknadene vil bli behandlet av formannskapet fortløpende.
Tilskudd blir utbetalt når prosjektet er fullført i samsvar med framlagte planer
Tilskuddsmottaker skal føre separat regnskap for bruken av tilskuddet. Sluttutbetaling skal i
utgangspunktet skje etterskuddsvis mot rapport og regnskap.
✓ Tilsagn om tilskudd opprettholdes søknadsåret og ett halvt nytt kalenderår.

8. KLAGE:
Vedtak anses som enkeltvedtak som kan påklages etter kommunelovens §29 og forvaltningslovens
§28. Klage på vedtak gjort av formannskapet behandles av kommunestyret.
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