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NÆRINGSFONDET – Vekst for Tingvoll 
 

Vedtekter  
Sist endret: Kommunestyret 22.09.2016 

 

1.  Støtteformål  
Vekst for Tingvoll (VFT) skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til å 

videreutvikle eksisterende bedrifter. Fondet kan også brukes til infrastrukturtiltak og tiltaksprosjekter. 

Prioritert for støtte er prosjekter med miljøprofil.  

 

Det kan gis støtte til:  

      a) kommunalt tiltaksarbeid  

      b) bedriftsutvikling  

      c) investeringer i bedrifter  

 

Retningslinjer for kommunale næringsfond som Møre og Romsdal fylke og Kommunal- og 

regionaldepartementet (KRD) har vedtatt, og EØS-reglementet for offentlig støtte – støtteregler og 

støtteinsentiver for støtte til enkeltbedrifter, ligger til grunn for søknadsbehandlingen.  

 

 Det gis ikke støtte til gjeldssanering eller driftstilskudd til bedrifter eller kommunale 

oppgaver. Det gis ikke tilskudd til virksomheter som mottar overføringer over offentlige 

budsjetter, med unntak av vernede bedrifter. Tilskudd til investeringer er skattepliktige etter 

gjeldende lovverk.  

 

 Ved bedriftsrettet støtte: Det skal tas hensyn til om evt. tilskudd medfører 

konkurransevridning lokalt. Søker og foretaket må ha bostedsadresse og forretningsadresse 

Tingvoll kommune, og etableringen bør ha næringsmessige ringvirkninger og/eller 

sysselsettingseffekt i Tingvoll kommune.  

 

 Søker må søke næringsfondet FØR tiltaket (bedriftsutvikling og investering) blir igangsatt.  

 

 

2.  Forvaltning av fondet  
Statlige/fylkeskommunale bevilgninger utgjør grunnkapitalen. Renter og avdrag tilføres  

fondet. Utviklingsutvalget er fondsstyre og behandler alle søknader. Fondsstyret kan delegere 

beslutningsfullmakt til rådmannen. 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. 
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3.  Støtteformer til bedrifter  
Økonomisk støtte fra fondet gis som tilskudd. Det kan ikke gis garantier  

for lån til næringsvirksomhet fra fondet.  
 

 

3.1 Oppstartstilskudd  

Det kan søkes om oppstartstilskudd på inntil kr. 25 000 når en ny bedrift etablerer seg i  

Tingvoll kommune. Vilkår for å få oppstartingstilskudd er følgende:  

 at etablereren/foretaket utarbeider en forretningsplan.  

 at etableringen har klart preg av næringsvirksomhet med sysselsettingseffekt.  

 

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

investeringer opp til kr 10 000,- markedsføring, kurs m.m.  

 

Gründere som har fått oppstartingstilskudd og som ”restarter” med samme/ tilsvarende  

forretningside, kan ikke få oppstartstilskudd på nytt.  

 

 
3.2 Investering  

Det kan søkes om investeringsstøtte på inntil 30 % av investeringsbehovet. Max  

kapitalgrunnlag er kr 300 000. 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 utskiftning av utstyr.  

 

 
3.3 Bedriftsutvikling  

Det kan søkes om støtte til bedriftsutvikling inntil 50 % av maksimalt kapitalgrunnlag på  

kr 300 000.  

 

 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 

tjeneste 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.  

 

 
3.4 Kommunalt tiltaksarbeid  

 Tingvoll kommune kan gjøre vedtak om tilskudd/finansiering til kommunalt tiltaksarbeid. 

Dette gjelder tilrettelegging for næringsvirksomhet, stedsutvikling, 

vassverksutbygging/vassforsyning og lignende. Det kan gjøres vedtak om å finansiere 

driftskostnader til forsøksvirksomhet og pilotprosjekt som en del av lokalt og regionalt 

utviklingsarbeid.  

 

 Prosjekt som omfatter kommunalt tiltaksarbeid med delfinansiering fra næringsfondet Vekst 

for Tingvoll skal legges fram til behandling i fondsstyret, før søknad om annen 

prosjektfinansiering sendes fra kommunen. 
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4.  Støttevilkår  
 

Kapitalgrenser:  

Kommunalt tiltaksarbeid kr. 200.000,-  

Investeringer i bedrift kr. 300.000,-  

Bedriftsutvikling kr. 300.000,-  

 

Kapitalgrensene er årlige (ett år fra tilsagnsdato).  

 

Prosjekter som har større finansieringsbehov enn de nevnte skal oversendes Innovasjon Norge  

for behandling.  

 

Tilskuddssatser:  

 investeringer, inntil 30 %  

 bedriftsutvikling, inntil 50 % (ved særskilte tilfeller inntil 75 %)  

 

Henvendelser som er forankret i målsettinger og tiltak i gjeldene kommunedelplan for 

næringsutvikling for Tingvoll blir prioritert.  

 

 

5.  Delegasjon av fullmakt  
Tingvoll kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å fatte vedtak i tilskuddssaker fra VFT hvor  

tilskuddet ikke overstiger kr. 15.000,-  

 

 

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

Ved særlige forhold kan fondsstyret godkjenne en lengere gjennomføringsfase. Søknad om  

forlengelse med inntil 1 år avgjøres administrativt.  

 

 

7.  Utbetaling  
Gitte tilskudd utbetales administrativt etter skriftlig oppmodning og framlegging av  

dokumentasjon av utgifter. Normalt skal et prosjektet 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


