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Rådmannens innstilling:
Trysil kommune vedtar følgende forvaltningsprinsipper for Trysil kommunes kraftfond for perioden 20182020:
Dagens vedtekter for kraftfondet opprettholdes.
Søknader behandles fortløpende.
Følgende søknader prioriteres.
Søknader som innvilges støtte må være i tråd med vedtatte mål i kommunens næringsplan.
Næringsretta prosjekt, dvs prosjekt som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet, økt sysselsetting
eller som ledd i utvikling av nye produkt og eller bearbeiding av nye markeder, prioriteres.
Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme arbeidsplasser vil bli prioritert, enten ved:
- Knoppskyting/videreutvikling i eksisterende bedrifter
- Nyetableringer
- Tilflytting av bedrifter
Generelle krav til alle bedriftsretta søknader.
Det enkelte prosjekt må på sikt, dvs innen en 3 års- periode, bli bedriftsøkonomisk lønnsomt.
Søker må ha gjennomføringsevne og ressurser til å gjennomføre etableringen. Følgende faktorer
vil bli spesielt vurdert:
- Forretningside, utviklings- og sysselsettingspotensial
- Markeds- og konkurranseforholdene i bransjen
- Søkers kompetanse og gjennomføringsevne
For videreutvikling i eksisterende bedrifter kan følgende støttes:
- Markedsundersøkelser og planlegging
- Produktutvikling
- Markedsintroduksjon av nye produkter og tjenester
- Investeringer i utstyr og maskiner, dvs i varige og avskrivbare driftsmidler
- Investeringer i bygninger ved utvidelser
- Kjøp av styrekompetanse

For nyetableringer
- Utvikling av forretningsplan
- Konsept/produktutvikling, markedsanalyser/konkurrentanalyser
- Markedsintroduksjon
- Mindre fysiske investeringer (varig driftsmidler) for å etablere virksomheten
- Kjøp av styrekompetanse

Støtte til landbruksretta prosjekt.
Følgende type prosjekter prioriteres:
- Tilskudd til kjøp av mjølkekvoter. Tilskuddsbeløpet heves fra kr 0.80 pr kjøpt liter til kr 1.20 pr
kjøpt liter.
- Prosjekter som kan bidra til videreforedling av vilt- og husdyrprodukter
- Prosjekter med målsettinger og tiltak i skjæringspunktet mellom jordbruk og reiseliv
- Prosjekter fra eiere som ikke kan støttes med BU-midler, dvs eiere av ikke konsesjonspliktige
eiendommer eller der tiltaket ikke plasseres på eiendommen, men som ellers er i tråd med
vedtatte målsettinger.
Støtte til tiltak innenfor industri, bygg- og anlegg og skogbruk, jfr kommunestyrets vedtak
25.04.17 i ps-sak 17/23.
Midlene skal nyttes på slik måte at de ikke konkurrerer med Innovasjon Norges bedriftsretta
virkemidler, men skal komplettere disse og utløse lokal aktivitet som er viktig for å nå den
overordna målsettingen om å skape flere lønnsomme arbeidsplasser.
Støtteform.
Støtten gis kun i form av tilskudd.
Målgrupper
- Industri; mekanisk og tremekanisk
- Bygg og anlegg
- Skogbruk:
Innen for skogbruk kan følgende støttes:
- Videreforedling av lokalt virke
- Ny bruk av tre
- Infrastruktur; dvs utbedring av flaskehalser på kommunale veier, som for eksempel
snuplasser og bruer
Ordningen omfatter ikke ordinær skogproduksjon, dvs tiltak fra planting til levering av virke ved bilvei.
Faser som kan støttes.
Fra ideutvikling, prosjektutvikling og til bedriftsutvikling.
Følgende tiltak kan støttes.
- Ide- og produktutvikling
- Planlegging; utvikling av forretningsplaner, markedsplaner og undersøkelser
- Kompetanseheving
- Investeringer i maskiner, utstyr (varige og avskrivbare) og lokaler
- Styrekompetanse
Grendeutvalg.
Ordningen med tilskudd til grendeutvalgene videreføres på samme nivå som tidligere, dvs kr
15.000 pr år.
Støttenivå.
- For fysiske investeringer kan det gis tilskudd inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag.

-

For myke investeringer kan det gis tilskudd inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag.
Samlet offentlig støtte kan ikke overstige 50 %.
Eget arbeid kan godkjennes som en del av finansieringen med inntil kr 350 pr time eller 1
promille av brutto årsinntekt.

Tilskuddene gis etter regelverket for bagatellmessig støtte. En øvre grense for støttebeløp pr
prosjekt må holdes innenfor de maksimale rammer som følger av ESAs statsstøtteregler. For tida
er dette 200 000 ECU (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hver år) over en
treårs periode fra det tidspunkt en bedrift er tildelt bagatellmessig støtte.
Det må foreligge ”særskilte grunner” for å støtte:
- Enkeltprosjekter som er i tråd med Innovasjon Norges strategier.
- Søknader om tilskudd under kr 15.000

Hva som ikke støttes:
- Virksomheter innen detalj/agentur/engros/netthandel, import, transport, finansielle tjenester
- Virksomheter som skal tilby tjenester som det offentlige er lovpålagt å tilby og/eller som skal
baseres på offentlig støtte.
Frist for gjennomføring av prosjekt.
Det settes en frist på to år for gjennomføring av prosjektene. Det kan søkes om forlengelse
ytterligere ett år. Søknaden må begrunnes.
Fullmakt
Rådmannen gis fullmakt på inntil kr 100.000 til utarbeidelse av utredninger, analyser, kurs og
kompetansehevende tiltak under forutsetning av at disse er i tråd med overordna planer og
strategier og refereres på førstkommende møte i fondsstyret.

Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn
Forvaltningsprinsippene for kraft- og næringsfondet ble sist revidert i november 2012 og ble gjort
gjeldende for perioden 2013-2015. Det er derfor grunnlag for å gjennomgå disse på nytt. I forbindelse
med behandling av saken om opprettelse av et Trefond i Trysil kommune vedtok kommunestyret
følgende i ps-sak 17/23:
1. Trysil kommune etablerer ikke eget trefond, men vil heller styrke kraftfondets kapital med 5
millioner kroner. Midlene hentes fra Trysil kommuneskogers kontantbeholdning.
2. Rådmannen bes framlegge fondsvedtektene for revidering med sikte på å styrke og spisse
forvaltningsprinsippene i tråd med prioriteringene fra samarbeidsforumet og rulleringen av
næringsplanen (jf. vedtak i sak PS 17/2), deriblant å kunne prioritere tiltak innenfor industri, byggog anlegg og skogbruk spesielt.
3. Rulleringen av næringsplanen omfatter både målsetninger, strategier, tiltak og ansvarsfordeling
for de respektive næringer.
4. Kommunestyret er beredt til ytterligere finansiering av virkemidler i forhold til tiltak i
næringsplanen, men avventer til resultatet fra rulleringen av denne foreligger
Arbeidet med rullering av næringsplanen er ikke ferdig, men rådmannen velger likevel å fremme saken
om revisjon av forvaltningsprinsippene nå. Det er flere grunner til det, blant annet foreligger det søknader
på den ekstra potten på 5 mill kr og flere er varslet. I tillegg ble det i sist møte i fondsstyret innvilget
beløp fra denne potten.
Om vedtektene.
Vedtektene for kraftfondet ble revidert 17.04.07, jfr ps-sak 07/17, og godkjent av fylkesmannen 02.05.07.
Disse vedtektene har tatt utgangspunkt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets
standardvedtekter og rundskriv H-17/98 Retningslinjer for kommunale kraftfond gitt i vannkraftssaker.
Det er ikke kommet endringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tilsier at vedtektene
må revideres.
Utdypende forvaltningsprinsipper for nærings- og kraftfondet fondene for perioden 2013-2015 ble vedtatt
i 20.11.12 i ps-sak 12/27.
Hensikten med forvaltningsprinsippene er å tydeliggjøre hvilke prosjekter som kan støttes. Som følge av
styrkinga av kraftfondet må forvaltningsprinsippene tilpasses målet med denne ekstra satsinga.
Kraftfondet.
Formålet med bruken av kraft-/og næringsfondsmidlene er å fremme etablering av næringsvirksomhet
og videreutvikling av eksisterende bedrifter.
Eksempler på prosjekter som kan støttes, er følgende:
Kommunalt tiltaksarbeid
Grunnlagsinvesteringer
Bedriftsutvikling, for eksempel etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser og planlegging.
Investeringer i bedrifter, for eksempel utstyr, maskiner ved oppstarting og utvidelse av mindre
bedrifter.
Midlene skal fortrinnsvis nyttes til næringsformål. Men midlene kan også nyttes til kommunale tiltak
som kommunikasjon, barnehager, skoler, helse- og sosialinstitusjoner, samfunnshus, idrettsanlegg og
infrastruktur for reiseliv. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og
kommunen. Samlet støtte til næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale
kapitalbehov for et prosjekt.
Regelverket for bagatellmessig støtte gjelder for tilskudd gitt fra kraftfondet. En øvre grense for
støttebeløp pr prosjekt må holdes innenfor de maksimale rammer som følger av ESAs statsstøtteregler.
For tida er dette 200 000 ECU (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) over en
treårs periode fra det tidspunkt en bedrift er tildelt bagatellmessig støtte.
Dagens forvaltningsprinsipper vedtatt 20.11.2012.
 Dagens vedtekter for kraftfondet og næringsfondet opprettholdes.
 Søknader fra begge fondene behandles fortløpende



Følgende søknader prioriteres.
- Søknader som innvilges støtte må være i tråd med vedtatte mål i kommuneplanens
langsiktige del og overordna strategier.
- Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme arbeidsplasser vil bli prioritert, enten
ved:
 knoppskyting/videreutvikling i eksisterende bedrifter
 nyetableringer
 tilflytting av bedrifter
 Næringsretta prosjekt, dvs prosjekt som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet
økt sysselsetting eller det er som ledd i utvikling av nye produkt og eller
bearbeiding av nye markeder



Generelle krav til alle bedriftsretta søknader
- At det enkelte prosjekt kan bli bedriftsøkonomisk lønnsomt
- At søker har gjennomføringsevne og ressurser til å gjennomføre etableringen. Følgende
faktorer vil bli spesielt vurdert:
- forretningside, utviklings- og sysselsettingspotensiale
 markeds- og konkurranseforholdene i bransjen
 søkers kompetanse og personlige egenskaper. Det stilles krav om at
søker har gjennomført etablererskolen eller kan dokumentere
tilsvarende kunnskaper



Hva kan støttes:
For videreutvikling i eksisterende bedrifter kan følgende støttes:
- Markedsundersøkelser og planlegging
- Produktutvikling
- Markedsføring av nye produkter og tjenester
- Investeringer i utstyr og maskiner, dvs i varige driftsmidler
- Investeringer i bygninger ved oppstart eller utvidelser
- Kjøp av styrekompetanse
For nyetableringer:
- Utvikling av forretningsplan
- Konsept/produktutvikling, markedsanalyser/konkurrentanalyser
- Markedsføring
- Mindre fysiske investeringer (varig driftsmidler) for å etablere virksomheten
- Kjøp av styrekompetanse
Prosjekter i skjæringsfeltet kultur/næring kan støttes gitt at de er næringsrettet.
Det åpnes for å støtte landbruksretta prosjekt. Følgende prosjekter prioriteres:
- Fellesprosjekter framfor enkelt prosjekter
- Tilskudd til kjøp av mjølkekvoter, samme nivå som i dag, dvs kr 0.80 pr kjøpt liter
- Prosjekter som kan bidra til videreforedling av vilt- og husdyrprodukter
- Prosjekter med målsettinger og tiltak i skjæringspunktet mellom jordbruk og reiseliv
- Søknader fra eiere som ikke kan støttes med Bu-midler






Infrastruktur.
Det kan gis støtte fra næringsfondet til fysisk- og sosialinfrastruktur, planer og utredninger og
medfinansiering i større prosjekt under forutsetning av at disse er viktige er for å nå målene i
kommuneplanens langsiktige del eller i overordna strategier.



Ordningen med tilskudd til grendeutvalgene videreføres på samme nivå som i dag, dvs kr
15.000pr år.



Støttenivå.
- For fysiske investeringer kan det gis tilskudd inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag
- For myke investeringer kan det gis tilskudd inntil 30 av godkjent kostnadsoverslag.
- Samlet offentlig støtte kan ikke overstige 50 %.
- Eget arbeid kan godkjennes som en del av finansieringen med inntil kr 350 pr t eller 1
promille av brutto årsinntekt
Rådmannen gis fullmakt på inntil kr 100.000, fordelt med kr 50.000 pr fond, til å avgjøre følgende



saker: utredninger, analyser, kurs og kompetansehevende tiltak under forutsetning av at disse er
i tråd med overordna planer og strategier og refereres på førstkommende møte i fondsstyret.


Det må foreligge ”særskilte grunner” for å støtte:
- Enkeltprosjekter som er i tråd med Innovasjon Norges strategier.
- Virksomheter innen detalj/agentur/engros/netthandel, import, transport, finansielle
tjenester, frie yrker, hobbyvirksomhet
- Virksomheter som skal tilby tjenester som det offentlige er lovpålagt å tilby og/eller skal
baseres på offentlig støtte.
- Søknader om tilskudd under kr 10.000

Om bruken av midlene i perioden 2013-2016.
En gjennomgang av midlene viser følgende fordeling:
Antall søknader
2013 2014 2015 2016
Kommunalt næringsarbeid
10
8
8
7
Fysisk tilrettelegging
1
Bedriftsutvikling
4
1
5
5
Investeringer
1
2
1
1
Nyetableringer
6
4
1
1
Antall saker
22
15
15
14
Antall møter
7
6
6
5
De siste tre årene har antall saker holdt seg på noenlunde samme nivå. Det synes å være en tendens at
søknadsbeløpet øker og at det er stadig flere bedrifter som søker gjentatte ganger i ulike faser.
Reduksjonen i antall nyetableringer som har fått innvilget støtte skyldes blant annet at denne type
søknader i økende grad er henvist til og fått sine søknader innvilget i Innovasjon Norge.
Foreslåtte endringer i forvaltningsprinsippene med kommentarer.
Forvaltningsprinsipper kun for kraftfondet
Det foreslås at framlagte forvaltningsprinsipper omfatter kun kraftfondet. Dette fordi de i stor grad
omfatter bedriftsretta virkemiddel. I Trysil er midlene fra næringsfondet utelukkende nyttet til tiltak som
fremmer næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal næringsrettet tilrettelegging. Det har vært brukt til
kunnskapsrettet infrastruktur, til grenseoverskridende samarbeid, til regionalt samarbeid,
etablereropplæring, tilrettelegging for entreprenørskap, utredninger og analyser. Det har ikke vært nyttet
til bedriftsretta prosjekt sjøl om retningslinjene fra Kommunal og moderniseringsdepartementet og
Hedmark fylkeskommune nå åpner for det. Gjeldende forvaltningsprinsipper har skapt misforståelser og
har ikke vært i tråd med Trysil kommunes praksis. Derfor vil rådmannen endre på dette, og komme
tilbake med tydeligere prinsipper for bruken av næringsfondet.
Prioritering av næringsretta tiltak
Kommunestyret vedtok i 2015 en næringsplan med en målsetting om en netto vekst i antall
arbeidsplasser på 180 innen 2020, dvs minimum 30 nye pr år. Dette er en ambisiøs målsetting som
krever målretta arbeid om målet skal nås. Derfor må næringsretta prosjekt, dvs prosjekt som fører til økt
omsetning, økt lønnsomhet, økt sysselsetting eller som ledd i utvikling av nye produkt og eller
bearbeiding av nye markeder prioriteres. Videre må søknadene være i tråd med tiltak i næringsplanen.
Støtte til landbruksretta prosjekt.
Trysil Bondelag har fremmet søknad om at tilskuddet til kjøp av mjølkekvoter økes fra kr 0.80 pr kjøpt
liter til kr 1.20 pr liter. Begrunnelsen for søknaden er som følger:
«Produksjonsmiljøet i mjølkeproduksjonen i Trysil tynnes ut, men det er en hard kjerne som ønsker
å satse videre. Situasjonen er noenlunde lik i alle kommunene i Sør-Østerdal. Det er lønnsomt for
Trysil kommune å stimulere primærnæringen til å kjøpe mjølkekvoter. Dette er en positiv signaleffekt
til de som kjøper. Pr i dag har det blitt gitt 80 øre i støtte pr liter, mens prisen fra Staten nå er 2,50.
Vi ber derfor om at støttesatsen økes til 1.20 kr pr liter. Mjølkenæringa er hardt presset, med
prisstigning på alle fronter, mens inntektene henger etter. Det vil derfor være et positivt signal hvis vi
øker tilskuddene noe.»

Situasjonen i dag er slik at det generelt er mange som vil kjøpe kvote, men at det er strenge regler på
hvor en kan kjøpe fra. Mange har til nå kun fått mulighet til å kjøpe statlig kvote. Av reguleringshensyn er
det i 2017 ikke mulig å få kjøpt statlig kvote.
Tilskudd til kjøp av mjølkekvoter har vært et viktig bidrag for de som har kjøpt kvote. Omsøkt økning er
beskjeden og innenfor 50 % av kostnaden. Det er viktig for Trysil å opprettholde mjølkeproduksjonen på
dagens nivå og rådmannen vil derfor foreslå å støtte søknaden.
Støtte til drift av grendeutvalg.
Støtten til drift av grendeutvalg har vært kr 15.000 pr år (gitt at vilkårene oppfylles) siden ordningen ble
innført. Det ble satt i gang en evaluering av grendeutvalgene i 2016. Til tross for purringer kom det kun
inn 2 svar på spørreundersøkelsen. Dette gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å gjøre vesentlige endringer.
Flere av grendeutvalgene har mottatt til dels betydelige summer til prosjektgjennomføring. Rådmannen
vil derfor foreslå at det årlige driftstilskudd ikke endres og at ordningen med å støtte grendeutvalg til
gjennomføring av prosjekt gitt at de er i henhold til overordna planer og strategier videreføres.
Støtte til industri, bygg og anlegg og skogbruk, jfr kommunestyrets vedtak 25.04.17.
Kommunestyret vedtok å styrke kraftfondet med 5 mill kr og at tiltak innenfor industri, bygg og anlegg og
skogbruk prioriteres.
Det er viktig midlene nyttes på en slik måte at de ikke konkurrerer med Innovasjon Norges bedriftsretta
virkemidler. Midlene skal komplettere disse og utløse lokal aktivitet som er viktig for å nå den overordna
målsettingen om å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i Trysil.
Når det gjelder skogbruk foreslår rådmannen å avgrense dette til å omfatte tiltak som bidrar til
videreforedling av lokalt virke, ny bruk av tre og visse infrastruktur tiltak. I forbindelse med
næringsplanprosessen ble det fra skognæringa påpekt behovet for å utbedre flaskehalser som blant
annet snuplasser og bruer. Denne type tiltak på kommunale veier og fylkesveier omfattes ikke av de
ordinære virkemidlene innen skogbruk.
Ordningen skal ikke omfatte ordinær skogproduksjon, dvs tiltak fra planting til levering av virke ved bilvei.
Det foreslås å støtte de samme fasene som angitt i vedtektene, dvs fra ideutvikling, prosjektutvikling og
til bedriftsutvikling. Videre foreslåes det å støtte de samme tiltakene som angitt for nyetableringer og
videreutvikling av bedrifter.
Hvilke tiltak som ikke kan støttes
Det foreslås å beskrive type virksomheter som ikke kan motta støtte. Dette er i henhold til andre
offentlige virkemiddelordninger og regelverket for statstøtte. Tidligere har det måttet foreligge særskilte
grunner for å støtte disse. Trysil kommune har ikke gitt støtte til denne type virksomheter.
Frist for gjennomføring av prosjekt.
Det foreslås å sette en frist på 2 år til gjennomføring av prosjektene. Dette skal framgå av vedtaket. Det
bør kunne gis muligheter for forlengelse av denne fristen etter en begrunnet søknad.
Delegasjon.
Ved ulike anledninger har det vært diskutert om rådmannen skal ha delegert fullmakt til å avgjøre saker
om støtte fra kraftfondet. Saken har imidlertid ikke blitt realitetsbehandlet.
Når det gjelder saker om støtte i landbruksfondet har rådmannen delegert myndighet til å fatte
avgjørelser. Vedtak om tilskudd fra fondet refereres for hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift, og
det rapporteres om bruken av fondet i kommunens årsmelding.
Det har også vært diskutert om det burde være en harmonisering om avgjørelsesmyndighet i de ulike
fondene som kommunen forvalter. I dag er praksis svært ulik. Rådmannen vil komme tilbake til dette
spørsmålet i forbindelse med den pågående gjennomgangen av delegasjonsreglementet.

Konklusjon
Rådmannen vil foreslå følgende forvaltningsprinsipper for Trysil kommunes kraftfond for perioden 20182020:
Dagens vedtekter for kraftfondet opprettholdes.
Søknader behandles fortløpende.
Følgende søknader prioriteres.
Søknader som innvilges støtte må være i tråd med vedtatte mål i kommunens næringsplan.
Næringsretta prosjekt, dvs prosjekt som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet, økt sysselsetting
eller som ledd i utvikling av nye produkt og eller bearbeiding av nye markeder, prioriteres.
Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme arbeidsplasser vil bli prioritert, enten ved:
- Knoppskyting/videreutvikling i eksisterende bedrifter
- Nyetableringer
- Tilflytting av bedrifter
Generelle krav til alle bedriftsretta søknader.
Det enkelte prosjekt må på sikt, dvs innen en 3 års- periode, bli bedriftsøkonomisk lønnsomt.
Søker må ha gjennomføringsevne og ressurser til å gjennomføre etableringen. Følgende faktorer
vil bli spesielt vurdert:
- Forretningside, utviklings- og sysselsettingspotensial
- Markeds- og konkurranseforholdene i bransjen
- Søkers kompetanse og gjennomføringsevne
For videreutvikling i eksisterende bedrifter kan følgende støttes:
- Markedsundersøkelser og planlegging
- Produktutvikling
- Markedsintroduksjon av nye produkter og tjenester
- Investeringer i utstyr og maskiner, dvs i varige og avskrivbare driftsmidler
- Investeringer i bygninger ved utvidelser
- Kjøp av styrekompetanse
For nyetableringer
- Utvikling av forretningsplan
- Konsept/produktutvikling, markedsanalyser/konkurrentanalyser
- Markedsintroduksjon
- Mindre fysiske investeringer (varig driftsmidler) for å etablere virksomheten
- Kjøp av styrekompetanse
Støtte til landbruksretta prosjekt.
Følgende type prosjekter prioriteres:
- Tilskudd til kjøp av mjølkekvoter. Tilskuddsbeløpet heves fra kr 0.80 pr kjøpt liter til kr 1.20 pr
kjøpt liter.
- Prosjekter som kan bidra til videreforedling av vilt- og husdyrprodukter
- Prosjekter med målsettinger og tiltak i skjæringspunktet mellom jordbruk og reiseliv
- Prosjekter fra eiere som ikke kan støttes med BU-midler, dvs eiere av ikke konsesjonspliktige
eiendommer eller der tiltaket ikke plasseres på eiendommen, men som ellers er i tråd med
vedtatte målsettinger.
Støtte til tiltak innenfor industri, bygg- og anlegg og skogbruk, jfr kommunestyrets vedtak
25.04.17 i ps-sak 17/23.
Midlene skal nyttes på slik måte at de ikke konkurrerer med Innovasjon Norges bedriftsretta
virkemidler, men skal komplettere disse og utløse lokal aktivitet som er viktig for å nå den
overordna målsettingen om å skape flere lønnsomme arbeidsplasser.

Støtteform.
Støtten gis kun i form av tilskudd.
Målgrupper
- Industri; mekanisk og tremekanisk
- Bygg og anlegg
- Skogbruk:
Innen for skogbruk kan følgende støttes:
- Videreforedling av lokalt virke
- Ny bruk av tre
- Infrastruktur; dvs utbedring av flaskehalser på kommunale veier, som for eksempel
snuplasser og bruer
Ordningen omfatter ikke ordinær skogproduksjon, dvs tiltak fra planting til levering av virke ved
bilvei.
Faser som kan støttes.
Fra ideutvikling, prosjektutvikling og til bedriftsutvikling.
Følgende tiltak kan støttes.
- Ide- og produktutvikling
- Planlegging; utvikling av forretningsplaner, markedsplaner og undersøkelser
- Kompetanseheving
- Investeringer i maskiner, utstyr (varige og avskrivbare) og lokaler
- Styrekompetanse
Grendeutvalg.
Ordningen med tilskudd til grendeutvalgene videreføres på samme nivå som tidligere, dvs kr
15.000 pr år.
Støttenivå.
- For fysiske investeringer kan det gis tilskudd inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag.
- For myke investeringer kan det gis tilskudd inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag.
- Samlet offentlig støtte kan ikke overstige 50 %.
- Eget arbeid kan godkjennes som en del av finansieringen med inntil kr 350 pr time eller 1
promille av brutto årsinntekt.
Tilskuddene gis etter regelverket for bagatellmessig støtte. En øvre grense for støttebeløp pr
prosjekt må holdes innenfor de maksimale rammer som følger av ESAs statsstøtteregler. For tida
er dette 200 000 ECU (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hver år) over en
treårs periode fra det tidspunkt en bedrift er tildelt bagatellmessig støtte.
Det må foreligge ”særskilte grunner” for å støtte:
- Enkeltprosjekter som er i tråd med Innovasjon Norges strategier.
- Søknader om tilskudd under kr 15.000

Hva som ikke støttes:
- Virksomheter innen detalj/agentur/engros/netthandel, import, transport, finansielle tjenester
- Virksomheter som skal tilby tjenester som det offentlige er lovpålagt å tilby og/eller som skal
baseres på offentlig støtte.
Frist for gjennomføring av prosjekt.
Det settes en frist på to år for gjennomføring av prosjektene. Det kan søkes om forlengelse
ytterligere ett år. Søknaden må begrunnes.

Fullmakt
Rådmannen gis fullmakt på inntil kr 100.000 til utarbeidelse av utredninger, analyser, kurs og
kompetansehevende tiltak under forutsetning av at disse er i tråd med overordna planer og
strategier og refereres på førstkommende møte i fondsstyret.

