Regelverk for
næringsfondet

Regelverk- og utviklingsfond i Loppa
kommune
Vedtatt i kommunestyret PS 66/15 18.12.15

1. Formål.
1.A.
Vedtektene skal bidra til at ideer og prosjekter iverksettes og fører til etablering av nye
arbeidsplasser eller knoppskyting i eksisterende bedrifter.
1. B.
Fondet skal prioritere kompetansehevende tiltak, forstudier, forprosjekt og mindre
investeringstiltak.

2. Næringsfondets størrelse.
Næringsfondets størrelse fastsettes årlig gjennom bevilgninger gitt av fylkeskommunen og av
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

3. Forvaltning av fondet.
3.A
Ingen har krav på støtte fra fondet. Alle søknader vurderes i forhold til betydning,
lønnsomhet, og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnene. Prosjekter skal også vurderes i
forhold til prioriteringer som er nedfelt i omstillings- og utviklingsarbeidet.
3.B.
Utvalget for teknisk, plan og næring er fondsstyret.
Administrasjonen innstiller overfor fondsstyret i de saker der administrasjonen ikke har
delegert myndighet.
3.C.
Budsjettering og regnskapsføring for fondet.
Årlige påfyll og anvendelse av midler fra fondet foretas i kommunens ordinære budsjett og
regnskap. Dette skal være i samsvar med forskrifter for budsjettoppstilling og regnskapsførsel
i kommunen.
3. D.
Fondets midler skal kun benyttes til de områder/prosjekter som omtales i disse vedtektene.
3.E.

Tilsagnsbrev med betingelser skal foreligge ved enhver tildeling og skal være underskrevet av
Loppa kommune og bekreftes skriftlig mottatt og akseptert av den som får tilsagnet.
3.F.
Søknader sendes:
Loppa Kommune, Parkveien 1-3, 9550 Øksfjord.
3.G.
Klageadgang.
Det skal gis opplysninger om klageadgang til søkere som har fått avslag på sin søknad.
I de saker der administrasjonen eller AU som har behandlet saken, er Teknisk, plan og
næring klageinstans. Teknisk, plan og nærings vedtak kan klages inn for kommunestyret.
4. Delegasjon.
Administrasjonen delegeres myndighet til å behandle søknader der fondets bidrag er inntil
Kr. 25 000. Behandlingen skal skje i h.h.t. vedtektene for Nærings- og utviklingsfondet.
Disse sakene skal forelegges utviklingsstyret til orientering.
Utviklingsstyret er ankeinstans i disse sakene.

5. Hvem/hva kan søke/kan få støtte.
5.A.
Bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som har virksomhet i kommunen eller som har
som mål å skape virksomhet som gir kommunen arbeidsplasser og skatteinntekt.

5.B:
Det kan gis tilskudd til:
Kompetansehevende tiltak:
Inntil 75 % tilskudd, maksimalt kr. 20 000,-.
Med kompetansehevende tiltak menes:
Mindre kompetansehevende tiltak som kan bidra til å øke kompetansen hos den enkelte eller
bedriften. Større bedriftsrettede tiltak skal finansieres regionalt eller nasjonalt.
Forstudie:

Inntil 75 % tilskudd, maksimalt kr. 50 000,-.
Med forstudie menes:
Avklaring av alternative gjennomføringsmuligheter for å nå prosjektets endelige mål som å
vurdere realisme, avgrense og definere oppgaver. Skal ende opp med et beslutningsgrunnlag
for videreføring eller avslutning av prosjektet.
Forprosjekt:
Inntil 50 % tilskudd, maksimalt kr. 100 000,-.
Med forprosjekt menes:
Et prosjekt for utvikling av planer og utredninger som er nødvendig for å kunne ta en
beslutning om iverksetting av et hovedprosjekt, f eks utarbeidelse av forretningsplan.
Det kan gis tilskudd til utvikling av forretningsplan, opplæring/kompetanseheving,
produktutvikling, markedsundersøkelser eller annen konkret planlegging.
Forprosjekter som bedrer kvinner og ungdommers sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil
75 % tilskudd, maksimalt kr. 100 000,-.
Mindre investeringstiltak og kritisk private servicetiltak
Inntil 50 % tilskudd, maksimalt kr. 50.000,-.
Med mindre investeringstiltak menes:
Mindre investeringer til infrastruktur for å løse utfordringer for næringslivet og befolkningen i
fellesskap.
Med kritisk privat servicetiltak menes privat service som er avgjørende for at steder og
distrikter i kommunen kan fungere.

Oppstarttilskudd og bedriftsutvikling for virksomheter som her faller utenfor andre regelverk.
6. Endringer.
Endring i vedtektene må vedtas av Loppa kommunestyre.
7. Utbetaling av tilskudd.
Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet.
Det kan gis delutbetaling på grunnlag av søknad.
Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter vedlegges:
A. Brev med anmodning om utbetaling.

B. Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for prosjekter med en
total kostnadsramme på kr. 50 000,- eller mer.
Dersom den totale prosjektkostnaden er under kr. 50 000,- vedlegges kopi av
kvitteringene for det totale prosjektet. Søker må dokumentere at finansiering foreligger
som framlagt i søknaden.
C. Ferdigattest.
D. Oppdatert skatteattest.
E. Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i
bedriften.
F. Tilsagnet om tilskudd opphører og tilskuddet går tilbake til næringsfondet dersom:

Søker skriftlig ikke har akseptert vilkårene for tilsagnet innen 1 måned etter at tilsagnet er gitt.

Arbeidet som tilsagnet omfatter ikke har startet opp senest 6 måneder etter at tilsagnet er gitt.

Det ikke er søkt om utbetaling med tilstrekkelig dokumentasjon innen 12 måneder etter at
tilsagnet er gitt.

