
Retningslinjer for kommunalt næringsfond i Tjeldsund 
kommune  
 

1. Formål 
Tjeldsund kommunes næringsfond er basert på to tildelinger i året, med søknadsfrist vår og 
høst. Tildelingen skal gå til nye og eksisterende næringsaktører, herunder også innen 
landbruk.  
Formålet med midlene er å bidra til nyetablering, kompetanseheving, innovasjon og 
nyskaping. Videre er formålet å skape nye og /eller ta vare på eksisterende arbeidsplasser. 
Tiltak som får næringsfondstøtte skal gi grunnlag for verdiskapning, økonomisk vekst og 
utvikling, og bidra til en attraktiv bo- og arbeidsregion. 
 

2. Søkekriterier 
Følgende prosjekter skal prioriteres 
 

• Nyetableringer/grundere 

• Samarbeidsprosjekter  

• Tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom 

• Utviklingsprosjekter 
 

Sentrale prioriteringer 

• Aktiv næringsutvikling, kompetanseutvikling og rekruttering 

• Natur, kultur, reiseliv og opplevelser 

• Arena-skapning(samarbeid) 
 

Prosjekter som ikke skal finansieres 
 

• Investeringer i ordinær drift av etablerte bedrifter, herunder også utskifting av utstyr 

• Investeringer i og ordinær drift av kommunal tjenesteproduksjon, kommunale veier 
og offentlige bygg  

• Oppstartede tiltak og prosjekter 

 
3. Tilsagnskriterier 

 
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. Klagefrist er tre uker fra 
vedtaksbrev er mottatt. Klagen skal sendes til Tjeldsund kommune. Klagen skal angi det vedtak 
som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner som anføres klagen. 

 
Tilsagn gjelder 1 år fra tilsagnsdato. Formannskapet som utgjør 
Næringsfondsstyret kan i spesielle tilfeller forlenge fristen med inntil 1 år. Søknad om 
utsettelse må sendes til administrasjonen.  
 



Tilsagnet faller bort dersom virksomheten avvikles før tilskuddet er utbetalt. 
Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planen som ligger til grunn for vedtaket 
endres uten forhåndsgodkjennelse av Næringsfondsstyret.  
 
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før arbeidet igangsettes. 

 

Næringsfondsstyret og Revisjon har adgang til å iverksette kontroll med at tilsagnet benyttes 

etter forutsetningene. 

Dersom søker selger utstyr innen 3 år fra utbetalingstidspunkt skal støttebeløpet tilbakebetales 
etter følgende satser: -etter 1 år 63 % , -etter 2 år 33 % , -etter 3 år 0 %.   

 
Tilskuddet vil bli utbetalt når søker har sendt en utbetalingsanmodning via 
www.regionalforvaltning.no eller post@tjeldsund.kommune.no.  

Tilskuddet utbetales på grunnlag av dokumenterte kostnader og betalingsbilag fra bank, ved en 
delutbetaling og en sluttutbetaling.  
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