
1. MÅLSETTING: 

Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringslivet, sysselsettingen og bosetting i 

Ringebu 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. PRIORITERING: 

Fondsmidlene skal benyttes til å nå de målsettinger som er nedfelt i den til enhver tid 

gjeldende næringsplan i kommunen 

Midlene skal prioriteres slik: 

1. Støtte til etablering av ny virksomhet. 

2. Støtte til eksisterende virksomhet der tiltaket vil føre til økt sysselsetting. 

3. Støtte til eksisterende bedrifter for å opprettholde arbeidsplasser. 

4. Virksomheter som tidlegere har fått støtte, bør i utgangspunktet ha lavere prioritet enn de 

som søker for første gang. 

5. Dersom bedrifter som konkurrerer direkte med andre eksisterende bedrifter innen 

kommunen søker om støtte, skal det tas hensyn til dette under vurderinga. 

3. SØKNADEN: 

Søknader om tilskudd fra kommunalt næringsfond skal behandles fortløpende uten noen 

søknadsfrist. Formannskapet som fondsstyre har vedtaksmyndighet. Søknader om støtte skal 

sendes i egen individuell søknad, og skal så langt råd er inneholde opplysninger om : 

1. Personalia fra ansvarlig for virksomheten. 

2. Beskrivelse av virksomheten og det omsøkte prosjektet. (Forretningsplan). 

3. Hvordan bedrifta står økonomisk (Gjelder eksisterende virksomheter). 

4. Kapitalbehov. (Spesifisert oversikt over alle kostnader ved omsøkt prosjekt) 

5. Finansieringsplan for omsøkt prosjekt. 

6. Driftsbudsjett (Inntekter og utgifter) 

4. STØNADSFORM: 

Støtte blir gitt i form av tilskudd. Søkeren mottar eget tilsagnsbrev med spesifiserte 

opplysninger om krav som må oppfylles før utbetaling av tilskudd kan skje. (Pkt.5) 

Tilskuddet skal normalt utbetales når hele tiltaket er gjennomført i tråd med godkjent søknad, 

og alle utgifter er dokumenterte. 

De som får tilsagn om støtte fra næringsfondet må undertegne erklæring om tilbakebetaling av 

tilskudd før støtte utbetales. 

• Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt hvis planer/tiltak ikkje blir gjennomført i samsvar med 

søknaden. 

• Tilskuddet, eller deler av dette, kan også kreves tilbakebetalt hvis virksomheten blir solgt 

eller avviklet innen 5 år etter tilsagn er gitt. 



Tilskudd kan utbetales på forskudd eller akonto med maksimalt 50% hvis søkeren ønsker 

dette. Erklæring om tilbakebetaling må undertegnes før forskudd/akonto kan utbetales. 

Før resterende tilskudd utbetales må bekreftet regnskap og/eller bilag framlegges. Kopi av 

prosjektrapporter/hovedoppgaver, brosjyrer og lignende der slik finnes, skal også vedlegges. 

 

 

5. STØTTEVILKÅR: 

Det kan ikke gis støtte til tiltak som mottar landbruksstøtte eller andre statlige overføringer 

(unntatt er verna bedrifter). 

Omsøkt prosjekt kan ikke overstige kr. 150.000,- + mva. for investeringstiltak, og kr. 

80.000,- ved bedriftsutvikling/markedsføringstiltak. 

 

Tilskudd fra næringsfondet blir avgrensa til maksimalt 25% av godkjent kostnadsoverslag 

eks. merverdiavgift. I enkelte tilfeller kan en gå opp til 75%, ved prosjekt som har spesiell 

betydning for kvinner og ungdom, - og/eller ved nyetableringar, samt til fellestiltak. 

Søkeren plikter å gi de opplysningene kommunen ber om i samband med saksbehandlinga av 

søknaden. 

Støtte kan bare gis til virksomheter registrert med Ringebu som kontoradresse, eller som 

fysisk etablerer seg innenfor kommunen. I tillegg kan det i samarbeid med Sør-Fron 

kommune gis tilskudd til etableringer på Frya Industriområde. 

6. VEDTAKSMYNDIGHET: 

Det er formannskapet som fatter endelig vedtak om tildeling av midler. Dokument i samband 

med saksbehandlingen er ikke offentlige. 

Støtte på inntil kr. 20.000,- kan avgjøres av administrasjonen. De administrative vedtaka skal 

refereres for formannskapet. Formannskapet som fondsstyre skal fortløpende holdes informert 

om fondsstatus. 

7. GENERELT: 

Det blir normalt ikke gitt investeringstilskudd maskinvare/hard-ware til kontor/ -datautstyr. 

Det kan likevel gis støtte til kjøp av eiendomsbelagt informasjon/rettigheter, dvs. kjøp av 

EDB- system/software/programvare. 

Små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd til konsulentbistand og 

kunnskapsformidling, samt til opplæringstiltak i bedriften. Unntatt er opplæringstiltak som 

har karakter av driftsstøtte ved f.eks. opplæring av nyansatte. 

 


