
REGIONALT NÆRINGSFOND FOR ØSTREGIONEN 

- En veileder for arbeidet i fondet - 

Denne veilederen er et arbeidsredskap for medlemmene i teamet, til hjelp og oversikt ved 

behandlingen av saker. Dokumentet er ment å være levende, slik at det kan ajourføres etter hvert som 

medlemmene blir enige om rammer og prinsipper som saksbehandlingen skal følge, innenfor 

vedtektene. Veilederen skal godkjennes av styret. 

 

1. Konkurransevridning 

Fondet skal være forsiktig med å gi tilskudd til virksomheter som er i direkte konkurranse med 

eksisterende bedrifter. Det må likevel brukes skjønn i slike situasjoner, siden konkurranse 

også kan skape bedre tjenester/tilbud innenfor segmentet. Forhold som markedsmessig 

underdekning og geografisk avstand til konkurrenter tas med i vurderingen. Den enkelte 

kommune kan vektlegge viktige lokale forhold. 

 

2. Egeninnsats 

Egeninnsats kan maksimalt være 50 % av prosjektenes totale eksterne kostnad. Dette kravet 

kan, i særlige tilfeller, fravikes.  

Timesats for egeninnsats settes til kr. 500.- pr. time. 

Et avvik fra hovedregelen skal begrunnes i saksframstillingen. Det understrekes at det i 

hovedsak tenkes på nyetableringer, og høy uttelling på de skjønnsmessige vurderinger under 

punkt 3. 

Personer som får ytelse fra det offentlige gjennom dagpenger eller sosialstønad kan ikke få 

kompensert for egeninnsats.  

 

3. Skjønnsmessig vurdering av størrelsen på tilskuddene 

Det er behov for prioritering av tilskuddsstørrelsene da fondet får inn mer søknader enn man 

har årlige bevilgninger. Vedtektenes § 1.1, gir noen føringer for prioritering herunder kjønn og 

minoritetsgrupper. I tillegg vil følgende momenter også bli tillagt vekt: 

-Sysselsettingseffekt generelt 

-Vekstpotensial  

-Bidrag til løsninger innen klima og miljø  

-Lokal markedsmessig underdekning  

-Prosjekt som bidrar til stedsutvikling og har samfunnsmessig betydning 

 

Ved gjennomgang 04.05.2022 vedtok næringsteamet følgende interne retningslinjer, grunnet 

begrensede midler de siste årene: 

I utgangspunktet er maks-beløpet pr. søknad kr. 200.000 

Makssats for investeringskostnader er generelt på 15%, og for utviklingskostnader 30%. Ved 

utregning av tilskuddsstørrelsene i det enkelte prosjekt, kan satsene unntaksvis økes normalt 

inntil til hhv. 30% og 50%. Vurderinger gjøres på bakgrunn av momenter for prioritering listet 

over  

Begrunnelsen for valgt tilskuddssats skal med i saksframlegget 

 

 



 

4. Saksbehandling 

Behandling av søknader baseres på vedtektene for fondet, tildelingsbrev fra fylkeskommunen 

og disse retningslinjene. 

Søknader til næringsfondet skal sendes til hjemkommune der den saks fremstilles av 

næringsansvarlig for behandling på møtene til det Regionale næringsteam.  

Møtene skal rullere mellom kommunene der vertskommunen fungerer som sekretær og fører 

protokoll. Sakene avgjøres ved enkelt flertall og anke av det Regionale næringsteam og 

deretter av styret i det Regionale næringsfondet. Tilsagn er gyldig i 2 år fra vedtak. Er det ikke 

da brukt, tilbakeføres det til fondet. 

 

 

 

5. Presiseringer 

Med investeringer menes fysiske investeringer i f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og 

utvidelser av mindre bedrifter. Tilskuddet kan også gis til enklere ombygginger og 

tilrettelegging av bygg til næringsformål. 

Med bedriftsutvikling menes bl.a. opplæring, produktutvikling, markedsføring, 

markedsundersøkelser og planlegging i nye og eksisterende bedrifter. 

Vedrørende beregning av prosjektets egeninnsats se punkt 2. 

 

6. Økonomi 

Utbetaling 

Utbetaling av tilskudd skjer først når prosjektet er dokumentert gjennomført som omsøkt.  

Mange søkere trenger imidlertid midler mens de gjennomfører prosjektet, og ber ofte om 

utbetaling før prosjektslutt. Det kan vurderes å betale ut delsummer etter dokumentasjon på 

betalte/bestilte investeringer eller egeninnsats, men 50% av tilskuddet skal normalt holdes 

tilbake til prosjektet er sluttført. 

 

Merverdiavgift 

Moms skal normalt ikke medregnes i prosjektenes kostnadsoverslag. Unntaket er når søkeren 

ikke er momsregistrert, og omsetningen antakelig ikke kommer over kr. 50.000,- sett i et 12-

måneders perspektiv.  

 

7. Prosjektstørrelser i fondet 

Vedtektenes § 4 sier at maksimalt tilskudd i et enkeltprosjekt er kr. 200.000,-. Når prosjektene 

nærmer seg dette kostnadsnivået, er det spesielt viktig å sjekke ut om de heller skal til 

behandling hos Innovasjon Norge. 

Det er unntaksvis mulig å trekke ut en del av et større prosjekt, for at denne delen skal kunne 

behandles innenfor fondets ramme for maksimalt tilskuddsbeløp. 

 

8. Nyetablerere 

I følge vedtektenes § 2. kan det ikke gis tilskudd til driftsutgifter. For nyetablerere kan 

imidlertid driftsutgifter unntaksvis tas med, helt eller delvis, i kostnadsoverslaget ved oppstart.  

 

 

 

 



9. Byggekostnader 

Fysiske investeringer som f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelser av mindre 

bedrifter, bør man praktisere en restriktiv holdning til rene byggekostnader, investeringer i 

ordinær infrastruktur til bygg og/eller tomtekostnader. 

 

10. Retningslinjer for ulike bransjer 

Vedproduksjon og snøbrøyting 

Prosjekt som omhandler innkjøp av utstyr for vedproduksjon eller snøbrøyting, støttes ikke av 

næringsfondet. 

Detaljhandel 

Det skal normalt ikke gis tilskudd til detaljhandel med mindre det har lokal samfunnsmessig 

betydning. 

Privat tjenesteyting 

Det gis normalt ikke tilskudd til virksomheter som konkurrerer med offentlige helsetjenester. 

 

Serveringsvirksomheter 

Se punkt 1 om konkurransevridning.   

 

Traktorer/biler/hengere/båter  

Kjøp av traktorer/biler/hengere/båter osv.  støttes ikke av fondet. Det åpnes imidlertid opp for 

at søker kan få tilskudd til nødvendig innredning eller tilpasning av slikt utstyr til spesielle 

formål. 

 Festivaler, messer o.l. 

Fondet gir ikke tilskudd til ulike arrangementer som messer, festivaler, “dager” m.m. Disse 

arrangementene har ofte svært positive virkninger både lokalt og regionalt, men støttes ikke av 

næringsfondet. Unntak kan være om bedrifter/næringer iverksetter et arrangement med en klar 

næringsmessig profil og begrunnelse. 

 

 

 

 

 

Gjerstad 28.06.2022 


