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1 Støtteformål 
Bruk av næringsfondet Vekst for Tingvoll (VFT) skal fremme etablering av ny næringsvirksomhet, 

videreutvikling av eksisterende bedrifter og samarbeid mellom bedrifter.  

På denne måten skal Tingvoll kommune være en aktiv medspiller for dem som ønsker å skape og 

videreutvikle arbeidsplasser i kommunen. 

Det kan gis støtte til: 

a) Oppstartstilskudd (Jf. punkt 3.1) 

b) Investeringer i bedrifter (Jf. punkt 3.2) 

c) Bedriftsutvikling (Jf. punkt 3.3) 

d) Landbruksnæring (Jf. punkt 3.4) 

 

Gjeldende retningslinjer for kommunale næringsfond i Møre og Romsdal fylke, oppdragsbrev fra 

Kommunal- og distriksdepartementet til fylkeskommunene, og EØS – regelverket om 

offentlig/bagatellmessig støtte, ligger til grunn for vedtektene for næringsfondet. Det er bedriften sitt 

ansvar å opplyse om tidligere bagatellmessig støtte i søknaden. 

Vilkår for å søke på tilskudd er følgende: 

• Søker må levere skriftlig søknad gjennom regionalforvaltning.no med vedlagt 

forretningsmodell. 

• Bedriften må ha forretningsadresse i Tingvoll kommune. 

• Etableringen bør ha klart preg av næringsvirksomhet med sysselsettingseffekt. 

• Alle som søker må legge fram skatteattest før søknaden blir behandlet. 

• Tilskudd til investeringer er skattepliktige etter gjeldende lovverk. 
 

2 Forvaltning av fondet 
Statlige/fylkeskommunale bevilgninger utgjør den største andelen av grunnkapitalen. Renter og avdrag 

tilføres fondet. Utviklingsutvalget er fondsstyre. Budsjett og regnskap skal være integrert i kommunens 

budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter.  

Kommunestyret har forvaltningsmyndighet for næringsfondet Vekst for Tingvoll. Rapport fra 

Utviklingsutvalget om tildelte midler i næringsfondene legges fram for kommunestyret årlig i 

tilknytning til årsrapporten. 

 

3 Støtteformer til bedrifter 
Økonomisk støtte fra næringsfondet gis som tilskudd. Det kan ikke gis garantier for lån til 

næringsvirksomhet fra fondet.  

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). 

Et prosjekt kan ikke ha en varighet på lenger enn tre år. 

 

https://www.kemneren.no/arbeidsgivere-og-selskaper/skatteattest/
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3.1 Oppstartstilskudd 
Det kan søkes om oppstartstilskudd på inntil kr 30 000, - når en ny bedrift etablerer seg i Tingvoll 

kommune.  

Oppstartstilskuddet skal dekke utgifter i forbindelse med etableringen, slik som registrering, 

godkjenninger, markedsføring, kurs, investeringer m.m. Kostnadene må være på minst på kr 50 000, -  

 

Hvis bedriften oppfyller vilkårene, kan det gis oppstartstilskudd med inntil kr 15 000, - for 

udokumenterte kostnader. 

 

Gründere som har fått oppstartstilskudd og som ”restarter” med samme/ tilsvarende forretningside, 

kan ikke få oppstartstilskudd på nytt.  

Søknadsfrist for støtte til oppstartstilskudd er inntil et år etter at bedriften er registrert i 

enhetsregisteret.  

 

Søknader om oppstartstilskudd behandles fortløpende. 

 

3.2 Investeringer 
Det kan søkes om investeringsstøtte på inntil 50 % av investeringsbehovet, avgrenset til maksimalt kr 

150 000, -. Det gis tilskudd til investeringer som medfører nye forretningsområder, herunder 

vesentlig forbedret teknologi, et forbedret servicetilbud eller en rasjonaliseringsgevinst. Det gis 

ikke tilskudd til bygg og utskifting av utstyr (med unntak for landbruk).  

Søknader om investeringsstøtte må omsøkes senest innen et år etter tiltaket er igangsatt. 

Søknader om investeringsstøtte behandles to ganger året.  

Søknadsfrister: 1. april og 1. oktober. 

 

3.3 Bedriftsutvikling 
Det kan søkes om støtte til bedriftsutvikling på inntil 50 % av de totale kostnadene ved prosjektet, 

avgrenset til maksimalt kr 150 000, -  

Kurs/kompetanseheving: En bedrift kan søke om kurs og kompetanseheving der dette inngår i en 

utvikling av bedriften med henhold til nye forretningsområder, eller for å styrke bedriftens tjenester 

eller varetilbud. Nystartede bedrifter kan ikke søke om tilskudd til kurs/kompetanseheving der dette 

utgjør basis i de tjenester som bedriften skal selge.  

Markedsføring/profilering: En bedrift kan søke om tilskudd til markedsføring/profilering der dette 

utgjør en strategisk del av bedriftens markedsføringsarbeid. Dette kan være utarbeidelse av 

profileringsmateriell, hjemmesider, brosjyrer etc.  

Det kan ikke gis støtte til egeninnsats, gjeldssanering osv., til ordinær drift. Søknader med liten grad av 

bedriftsutvikling/ nyskapingselement avslås, eventuelt gis mindre andel støtte. Støttesatsene for 

investeringer er de samme som ved nyetableringer. 

Søknader om støtte til bedriftsutvikling må omsøkes senest innen et år etter tiltaket er igangsatt. 

Søknader om støtte til bedriftsutvikling behandles to ganger året.  
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Søknadsfrister: 1. april og 1. oktober. 

 

3.4 Spesielle forhold - Landbruksnæring 
Det kan søkes om støtte til videreutvikling av eksisterende landbruk, og til etablering av ny næring på 

gårdsbruk der dette ikke kan omsøkes gjennom andre støtteordninger som Spesielle miljøtiltak i 

landbruket (SMIL), bedriftsutviklingsmidler fra Innovasjon Norge eller skogfondet.  

Tiltak som er nedfelt i landbruksplan kan støttes, og tiltak som bidrar til å minske forurensning og 

fremme gode og langsiktige løsninger skal prioriteres. Tiltak som i særlig grad eller relativt sett bidrar 

til å øke forurensning og forringe miljøtilstanden skal ikke støttes. 

Eksempel på tiltak kan være: Kjøp av melkekvote, nydyrking og omlegging til økologisk landbruk. Det 

kan også gis tilskudd til oppstart av næring på gårdsdrift som ikke har vært i drift den senere tid, eller 

til oppstart av nye næringer som tilleggsnæringer til den eksisterende driften på gården. Det gis 

tilskudd til mindre investeringer i driftsbygninger og produksjonsutstyr. 

Skogbruk 
- Det kan gis støtte til kantrydding av traktorveier klasse 7 og 8. 

- Vedlikehold av traktorskogveier. 

Dersom det kommer inn så mange søknader at tildeling av støtte i henhold til vedtektene overskrider 

totalrammen, vil tilskuddet til alle tilskuddsberettigede søkere reduseres med en forholdsmessig 

prosentsats. 

Tilskuddssatsene for landbruksnæringen er lik de som gjelder for annen type næring. I tillegg gjelder 

følgende: 

For kantrydding av traktorveier klasse 7 og 8, er tilskuddssatsen kr 4, - per meter og maksimalt 8000 kr 

per søker. 

For nydyrking, er tilskuddssatsen kr 2000, - per daa. 

Søknadsfrister: 1. april og 1. oktober. 

4 Støttevilkår 
 

I utregning av kapitalbehov inngår normalt rene pengeutlegg, men egeninnsats kan i enkelte tilfeller 

inngå i støttegrunnlaget. Det kan søkes om støtte til utgifter til innleid hjelp, permisjoner og redusert 

stilling dersom dette kan dokumenteres. Egeninnsats for privatpersoner kan prissettes inntil kr 250, - 

per time. Egeninnsats i form av maskinkostnader dekkes med inntil 600 per time. Dersom søker er et 

regnskapspliktig selskap som bruker egne ansatte i form av eget arbeid, må selskapet kostnadsføre 

eigeninnsatsen i regnskapet for omsøkt prosjekt at det skal kunne være del av godkjent 

kostnadsgrunnlag. I slike tilfeller skal egeninnsatsen prissettes til 1,2 promille av årslønn, maks kr. 

700,- pr. time. Det skal føres timeliste for dokumentasjon. 

 

Prioriteringer 
1. Bedrifter som søker for første gang. 

2. Prosjekter med miljøprofil. 
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3. Nye søknader fra bedrifter som har fått innvilget søknad i løpet av siste kalenderår, vil først bli 

vurdert igjen til høsten.  

 

Næringsfondet kan ikke brukes til: 

• Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantier.  

• Kjøp av aksjer eller investering i eigenkapital uavhengig av organisasjonsformer. 

• Ordinær drift av virksomheter. All støtte som ikke er knyttet til konkrete utviklingsprosjekt er 

sett på som driftsstøtte. I bedrifter vil dette gjelde slikt som vedlikehold og utskifting av 

gammelt utstyr med nytt utstyr av samme type. 

• Investeringer i, og ordinær drift og vedlikehold av, offentlige oppgaver. 

• Tilretteleggende næringsutviklingsarbeid i regi av kommunen eller andre organisasjoner. 

• Søknader med liten grad av bedriftsutvikling/ nyskapingselement avslås, ev. gis mindre andel 

støtte. Bedriftsretta støtte skal ikke være av et slik omfang at det kan oppfattes som 

urettmessig konkurransevridende lokalt. 

• Det gis ikke tilskudd til virksomheter som mottar overføringer over offentlige budsjetter, med 

unntak av vernede bedrifter.  

• Gjeldssanering.  

5 Delegering 
Tingvoll kommunestyre gir kommunedirektøren fullmakt til å fatte vedtak i tilskuddssaker fra 

næringsfondet VFT hvor tilskuddet ikke overstiger kr. 30 000, - når sakene ellers er i tråd med 

vedtektene og gjeldende retningslinjer. Søknader av prinsipiell karakter, og som er over denne 

grensen, legges fram for Utviklingsutvalget. Administrative vedtak legges fortløpende fram for 

Utviklingsutvalget som referatsaker.  

6 Tilsagnsperiode 
Tilskuddet gis vanligvis for 1 år, og ved fristens utløp tilbakeføres tilsagnet fondskapitalen. Ved særlige 

forhold kan fondsstyret godkjenne en lengre gjennomføringsfase. Søknad om forlengelse med inntil 1 

år avgjøres administrativt.  

7 Utbetaling 
Tilskudd utbetales administrativt etter skriftlig anmodning og framlegging av dokumentasjon av 

utgifter. Normalt skal et prosjekt være gjennomført før utbetaling, men i spesielle tilfeller kan det 

søkes om delutbetaling. Spørsmålet om delutbetaling avgjøres administrativt.  

8 Klage 
Vedtak om avslag på søknad fra fondet ansees som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og kan 

påklages. Formannskapet er klageinstans. Klagen skal fremsettes skriftlig overfor Utviklingsutvalget, 

før den sendes videre til formannskapet til endelig avgjørelse. Klageprosedyren følger ellers 

bestemmelsene i forvaltningsloven. 

9 Mislighold og tilbakebetaling av tilskudd 
Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan Utviklingsutvalget 

avgjøre om støtten skal avkortes, eventuelt om tilskudd skal innløses helt eller delvis.  
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Det er en forutsetning at investeringer, som er foretatt med støtte fra fondsmidlene, ikke avhendes 

før om fem år etter utbetaling av tilskuddet. I motsatt fall kan Tingvoll kommune kreve tilskuddet 

refundert med 20 % pr år som er igjen av femårsperioden etter avhendelse. 


