
Nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy 

 
Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.3.2011 

 

1. Satsingsområder: 

For tildeling av midler fra Inderøy kommunale næringsfond legges følgende planer til grunn: 

 Regionalt utviklingsprogram (RUP) 

 Kommuneplan 

 Næringsplan 

 Prosedyrer og retningslinjer for INVEST næringsfond 

Lokal saksbehandler gjør en vurdering av om prosjektet er lokalt og skal behandles i forhold til 

støtte fra kommunalt næringsfond. Søknader som av lokal saksbehandler vurderes å ha regional 

karakter, fremmes i felles møte hvor næringsapparatet i de tre INVEST kommunene deltar. En 

enstemmig avgjørelse i dette organet avgjør om saken er regional og skal behandles i forhold til 

INVEST næringsfond. 

 

2. Støtteform: 

Støtte er forbeholdt enkeltpersoner eller bedrifter i Inderøy kommune. Støtte gis fortrinnsvis 

som tilskudd til mindre prosjekter der markedet er lokalt. Søknader fra potensielle 

vekstetablerere og for bedrifter med nasjonalt-/internasjonalt marked skal behandles av 

Innovasjon Norge.  

Samlet støtte skal ikke overstige 50 % av prosjektets totale kapitalbehov. Maksimal støtte til 

enkeltprosjekt er kr 100.000. Ingen enkeltvirksomhet kan motta mer enn kr 100.000 årlig fra 

Næringsfondet. 

 

3. Formål 

Støtte bør prioriteres for såkalte tidligfase-prosjekter. Typiske støtteformål vil da være 

forretningsplanutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk 

kompetanseheving. Mindre investeringer i nødvendig utstyr og maskiner til oppstartsfasen kan 

også støttes, men da med en maksimal støttesats på 25 %. 

 

4. Generelle betingelser for støtte 

Prosjekter som mottar støtte skal så langt som mulig tilfredsstille krav om kjønnsbalansert 

representasjon i styringsgrupper og prosjektgrupper m.v. 



 

5. Fullmakter, klageadgang og rapportering 

Formannskapet er styre for Næringsfondet. Rådmannen er sekretær. 

Tilskudd inntil kr 40.000 kan besluttes av rådmannen. Tilskudd over dette besluttes av styret for 

Næringsfondet.  

Styret for Næringsfondet er klageorgan for vedtak gjort av rådmannen. 

Det rapporteres innen 1. februar til Nord-Trøndelag fylkeskommune om tildelinger over 

kommunalt Næringsfond foregående år, og rådmannen legger samme rapport fram for styret for 

Næringsfondet.  

 

6. Utbetaling 

Anmodning om utbetaling skal skje skriftlig. Tilskuddet utbetales mot regnskap attestert av 

regnskapsfører for enkeltpersonforetak og revisorgodkjent regnskap for aksjeselskaper. 

Rådmannen kan etter individuell vurdering sluttutbetale med basis i regnskap med bilag dersom 

antallet bilag er få og oversiktlige. Regnskapet skal kunne sammenliknes med planene som lå til 

grunn for tilsagnet. 

Gitte tilsagn har en varighet på to år fra tilsagnsdato.  


