GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV DE KOMMUNALE
NÆRINGSFONDENE
FORMÅL
Formålet med retningslinjene er å ha regler for hvordan søknader til næringsfondene skal behandles.
OMFANG
Disse retningslinjene gjelder for alle kommunale næringsfond,
inkludert kraftfond og lokalt administrerte distrikt og regionalpolitiske
virkemidler.
Alle fondene utenom næringsfond A har egne nasjonale forskrifter
eller standardvedtekter. De enkelte fondene har egne lokale
retningslinjer/vedtekter som må følges ved søking og ved
saksbehandling. Rammen for bruk av fond er at lover og forskrifter er
overordnet, deretter følger retningslinjer/vedtekter for de enkelte
fondene. Disse generelle retningslinjene avgrenser hvordan fondene
kan brukes innenfor de gitte rammene.

Lov og forskrift - Nasjonale
føringer

Lokale
retningslinjer/vedtekter for
hvert fond

Generelle retningslinjer

SØKNADSPROSEDYRE
Formannskapet behandler søknadene innenfor en på forhånd behandlet bevilgningsramme. Tildeling skjer på
bakgrunn av søknad og administrativ behandling. Det kunngjøres ved oppslag med løpende søknadsmulighet
gjennom året. Sakene behandles i førstkommende formannskapsmøte om mulig. Vedtak er å anse som
enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Fondene kan ha ulike krav til søknaden, og aktuelle retningslinjer, vedtekter og forskrifter må tas hensyn til når
søknaden skrives og når den behandles.
STØTTEFORMER OG VILK ÅR
Støtte fra fondene struktureres på en slik måte at det blir forskjellig støtte ut ifra hvor godt prosjektet er, og
hvilke konkrete resultatet som kommer ut av det.
Det gis ikke støtte til drift, gjeldssanering eller garantistillelser for private bedrifter.
Ved vurdering av søknader skal det tas hensyn til om bedriften/søker har søkt om støtte tidligere, hvor mye de
har fått og hvor lenge siden det er. Kommunal støtte gis til personer.
Eventuelle uriktige opplysninger/hemmelighold av nødvendige eller relevante opplysninger kan føre med seg
heving av tiltak, eller krav om omgående tilbakebetaling på et senere tidspunkt.
Samlet offentlig støtte til private næringstiltak skal ikke overstige 45 % av totalt godkjent kapitalbehov. Dette
for at offentlig støtte ikke skal være majoritetsbidragsyter i bedriftsinvesteringer.
LÅN TIL INVESTERINGER
Det kan søkes om lån til investeringer, og de vurderes ut ifra om de skaper nye arbeidsplasser eller sikrer
eksisterende arbeidsplasser:


Investeringer til nye arbeidsplasser/ny virksomhet: Lån inntil 40% av godkjent kostnadsoverslag



Investeringer som ikke skaper nye arbeidsplasser/ny virksomhet: Rentefrie lån inntil 20% av godkjent
kostnadsoverslag

For avskrivningsbare investeringer stilles det krav om minst 25 % egenkapital.
For andre investeringer stilles det krav om minst 20 % egenkapital.

TILSKUDD
Det kan søkes om tilskudd i henhold til vedtektene for hvert enkelt fond inntil 45 % av godkjent
kostnadsoverslag.
For tilskudd er det krav om minst 20 % egenkapital for støtte til investeringer, og minst 30 % for all annen
støtte.
Etableringstilskudd er unntatt krav om egenkapital. Etableringstilskudd utdeles som et engangsbeløp på 35 000
kroner.
SPESIELT FOR STØTTE TIL KJØP AV FISKEFARTØY OG STØTTE TIL TILFLYTTENDE FISKERE
Formålet er å bidra til rekruttering av helårsfiskere til kommunen.
Tilskuddsbeløpets størrelse ved kjøp av båter skal ikke overstige 4% av båtens kostnad inkludert nødvendig
utstyr, ekskludert fiskeredskaper. Tilskudd per båt skal ikke overstige kr 100 000.
Det kan, ved siden av tilskudd, gis rentefrie lån som sikres ved pant. Summen av kommunale bidrag skal ikke
overstige 10% av godkjent kostnad.
Begge støtteformer kan gis ved kjøp av båt eller ved flytting til kommunen med tidligere kjøpt båt. Støtte kan
kun gis til båter som oppfyller kravene til helårsdrift.
Kriterier som vil bli vektlagt:
1)
2)
3)
4)

Om det gjelder førstegangs kjøp av fiskebåt
Om det gjelder oppgradering av umoderne båt til moderne båt
Helårsdrift
Om fiske er hovednæring for eieren – registrering i fiskermanntallets blad B

Dersom søker slutter med aktivt fiske eller flytter fra kommunen i løpet av tre år etter tildeling av støtte, skal
restlån innfris og tilskuddet tilbakebetales. Fiskebåter kan leies ut til andre fiskere i kommunen innen tre år
etter tildeling av støtte dersom søker ikke kan drive båten på grunn av sykdom.

