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1. Målsetting 
 
Kommunalt næringsfond er basert på en årlig tildeling fra Nordland Fylkeskommune.  
 
Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringslivet, sysselsettingen og bosetting i 
Tjeldsund kommune. Hovedmålsettingen er å skape flere arbeidsplasser og/eller å ta vare på de 
arbeidsplassene en har. Alle tiltak som får støtte bør gi grunnlag for økonomisk vekst og utvikling. 
Det skal likevel være slik at stimuleringstiltak også blir vektlagt.  

 

2. Søknadsprosess 
 

2.1 Søknad 

 
Næringsaktører som ønsker å søke tilskudd fra næringsfondet i Tjeldsund kommune må levere 

sin søknad elektronisk via www.regionalforvaltning.no.  

Søknaden skal inneholde:  

o En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og 

relevans for formålet med tilskuddsordningen.  

o Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og 

samarbeidspartnere.  

o Forventede resultater. 

o Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.  

o Søknadssum. 

o Ander relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger 

som er spesifisert i kunngjøringen.  

Søker skal opplyse til tilskuddsforvalter om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt 

etter hvilken bestemmelse, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.  

Når søker har sendt sin søknad via regionalforvaltning, mottas denne av Tjeldsund kommune 
som foretar saksbehandling av søknaden.  
 
 

2.2 Søknadsfrist 

 
 Søknadsfrist for tildeling i mai: 1.april 
 Søknadsfrist for tildeling i november: 1.oktober.  

 
Søknadsfristene kunngjøres på www.regionalforvaltning.no, kommunens hjemmeside og i 
lokalavisa. Kunngjøringen skal inneholde formål med ordningen, tildelingskriterier, alle 
opplysninger og/eller dokumentasjon søkerne må oppgi i søknaden samt søknadsfrist.  
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2.3 Hvem kan søke om støtte 

Næringsfondet skal rettes mot nyetableringer og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter 

som bidrar til å fremme verdiskaping, nyskaping, markedsutvikling og arbeidsplasser i Tjeldsund 

kommune. 

Søknader som innebærer nye arbeidsplasser, og nyskaping i bedrifter for å bevare/skape 
arbeidsplasser skal prioriteres.  
 
Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper.  

 

2.4 Hva kan det søkes støtte til? 

Det kan søkes om støtte til følgende:  

 Bedriftsutvikling/nyskaping i bedrifter 

o Etablering av ny næringsvirksomhet 

o Generelt utviklingsarbeid, lokalsamfunnstiltak og lignende med tanke på økt 

næringsetablering, sysselsetting og bosetting.  

o Produktutvikling 

o Markedsføring 

o Markedsundersøkelser 

 Investeringer i bedriften 

o Investeringer i maskiner/utstyr.  

 Støtte til prosjekter/tiltak i lag og foreninger 

o Konkrete prosjekter/tiltak 

o Store nasjonale/internasjonale arrangementer 

o Ungdom prioriteres 

 Inntil 5 % av næringsfondet kan benyttes til kommunens egne administrasjons- og 

gjennomføringskostnader ved forvaltning av det kommunale næringsfondet.  

Listen er ikke uttømmende.  

2.5 Hva som ikke støttes 

 
 Renter og avdrag på lån. 

 Refinansiering av gjennomførte prosjekter. 

 Aksjekapital. 

 Ordinær drift. 

 Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.  

 Kausjon eller annen økonomisk garanti. 

 Søknader med liten grad av bedriftsutvikling/nyskapingselement avslås, evt. gis mindre 
andel støtte.  

 Prosjekter som har større investeringskostnader enn kr. 300.000,- skal fortrinnsvis 
finansieres via Innovasjon Norge eller andre finansieringskilder. 

 Å avsette midler til uspesifiserte fond.  
 



2.6 Øvrig om støtte 

 
 Næringstilskuddet skal ha utløsende effekt på tiltaket som blir igangsatt.  

 Støtte gis som tilskudd. 

 Bedriftsrettet støtte skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som 

urettmessig konkurransevridende lokalt. 

 Det skal søkes i forkant av realisering av tiltak og prosjekter.  
 

Til myke investeringer som planlegging og undersøkelser, kurs, kompetanseheving, 
markedsundersøkelser, driftsplanlegging mm, kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av 
kostnadsoverslag.  
 
Til fysiske investeringer, f.eks. til maskiner, utstyr, redskap, kontorutstyr, skogsbilveger og 
bygninger, er øvre tilskuddssats 50 %.  
 
Egeninnsats inngår ikke i støttegrunnlaget. Det forutsettes at eget arbeid i forbindelse med 
bedriftsetableringer gjøres som egeninnsats.  

 
 

3. Årsmelding og rapportering 
 
Det skal legges frem en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.  
 
Det rapporteres om bruk av fondet til Nordland fylkeskommune gjennom søknadsportalen 
www.regionalforvaltning.no. 
 

4. Utbetaling 
 
Tilskuddet vil bli utbetalt når søker har sendt en utbetalingsanmodning via 
www.regionalforvaltning.no. Før innvilget tilskudd utbetales, skal kostnader vedrørende 
prosjektet/investeringene dokumenteres. Det kan foretas delutbetaling etter hvert som arbeid 
utføres. 20 % av tilskuddet holdes tilbake til sluttutbetaling. Før sluttutbetaling foretas skal 
prosjektregnskap med bilag fremlegges.  
 
For tilskudd over kr. 100.000,- skal det i tillegg sendes inn revidert prosjektregnskap som er 
bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er 
revisjonspliktig.  
 
Anmodning om utbetaling av tilskudd skal skje innen ett år fra tilsagnsdato. Det kan søkes 
administrasjonen om forlengelse av denne fristen.  

 

5. Mislighold, omgjøring og krav om tilbakebetaling av tilskudd 
 
Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling dersom:  

 Det fremkommer at tilskuddsmottaker har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å 
dekke før tilsagnet er innvilget.  

http://www.regionalforvaltning.no/
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 Søker har foretatt endringer av en slik karakter at forutsetningene for innvilgelsen 
ikke lenger er tilstede.  

 Søker ikke aksepterer eventuelle vilkår som settes for tilskuddet.  
 Tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker.  
 Tilskuddsmottaker unnlater å levere pliktig rapportering.  
 Tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene. 
 Prosjektet/tiltaket gjennomføres til en lavere kostnad enn forutsatt i budsjettet 

tildelingen bygger på.  
 Departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet 

er i strid med EØS-avtalen.  
 Det er en forutsetning at investeringer som er foretatt med støtte fra fondsmidlene 

ikke avhendes før etter 5 år. I motsatt fall kan Tjeldsund kommune kreve tilskuddet 
refundert med 20 % per år som er igjen av femårsperioden.  

 

6. Klage 
 
Vedtak som er fattet kan påklages til næringsstyret innen 3 uker. 
 

  

7. Ytterligere om retningslinjene 
 

De kommunalt fastsatte retningslinjene følger de til enhver tid gjeldene forskrifter og 

retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, og næringsstyret har ikke i noen 

sammenheng anledning til å gå ut over disse. Dersom regelverket omgås, kan dette få 

konsekvenser i form av straffegebyr og at næringsfondet forsvinner.  

De lokalt bestemte retningslinjene kan kun endres etter vedtak i kommunestyret.  

 

  


