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Siste revidering av retningslinjene: 15. desember 2021, vedtatt av Kommunestyret
Endring av retningslinjene kan kun gjøres av kommunestyret.

1. Formål
Fondet skal inspirere næringsaktører i Vevelstad til å videreutvikle og/eller omstille sin
virksomhet, samt stimulere gründere og andre til å starte ny næringsvirksomhet.

2. Prioriterte områder
Kommunens strategiske næringsplan er retningsgivende for tildelinger. Bedrifter som tenker
langsiktig, og ønsker å etablere varige og bærekraftige arbeidsplasser i Vevelstad kommune
prioriteres.
Vevelstad kommune ønsker en bærekraftig næringsutvikling innen følgende områder:
2.1 Fiskeri/havbruk
Legge til rette for bedre infrastruktur for industri og fartøy med det formålet å styrke
næringen i kommunen. Det er et uttalt mål å styrke vår posisjon som fiskerikommune
samt sørge for kompetanseutvikling innen fiskeri og havbruk.
2.2 Særskilt lån til finansiering av fiskefartøy
Lån kan gis til investeringer i fiskefartøy som brukes som næringsvirksomhet.
Vilkår knyttet til slike lån:
• Fartøyet må være fiskeriregistrert i Vevelstad, og låntaker må ha
bostedsadresse i Vevelstad.
• Lånet kan være avdragsfritt inntil 3 år, deretter nedbetales lånet over 3 år.
• Rente følger tilsvarende 3 mnd. NIBOR-renten.
• Kommunen har pant i fartøyet, med prioritet etter andre låntakere.
• Lånet skal i sin helhet innfris dersom avdragene misligholdes, låntaker flytter
fra kommunen eller at fartøyet ikke lenger benyttes til fiske som
næringsvirksomhet.
• Vilkår for søknadsprosess og dokumentasjon følger samme retningslinjer som
søkere til ordinært næringsfond (pkt. 5 og 6 i disse retningslinjene).
2.3 Reiseliv
Vevelstad kommune ønsker å styrke produktutviklings- og markedskompetansen
innen reiselivsindustrien. Det er ønskelig med aktiviteter rettet mot framtidig
aktivitet innenfor småskala mat og turisme.
2.4 Kultur
Vevelstad kommune ønsker å satse på kultur som næring. Det kan gis tilskudd til
kulturtiltak som har stor betydning for næringslivet i kommunen.
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2.5 Miljø
Vevelstad kommune ønsker å bidra til etableringer som har miljøperspektiv både i
forhold til produksjonsbedrifter, turisme og miljø generelt som sitt
hovedarbeidsområde.
2.6 Tjenestebedrifter som er uavhengige av geografisk plassering
Vevelstad kommune har bygd ut høyhastighetsfiber i det meste av kommunen. Ved å
ta i bruk ny teknologi og denne infrastrukturen, kan det leveres tjenester uavhengig
av geografisk plassering. Kommunen ønsker å bidra til å hjelpe de som satser i denne
retningen, også der det er snakk om internasjonalt samarbeid.
2.7 Etablering av bedrift
Vevelstad kommune samarbeider med en rekke kommuner på Helgeland om satsing
på nyetablering av bedrifter. Søknader som også omfatter etablereropplæring, blir
prioritert.

3. Støtteformer
Fondet kan gi tilskudd og/eller lån.
Samlet støtte fra næringsfondet til nyetablering eller bedriftsutvikling skal som hovedregel
ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Kapitalbehov er den mengde kapital som
søker har behov av for prosjektet, inklusive egenkapital og egen arbeidsinnsats. Ved
beregning av kapitalbehov skal beløpene føres opp uten mva.
3.1 Lån
Lån gis som annuitetslån med en rente tilsvarende 3 mnd. NIBOR- renten.
3.1 Tilskudd
Tilskudd kan gis til nyetableringer, omstillinger og/eller utvikling av bedriften.
Tilskudd til bedriftsutvikling og omstilling krever at prosjektet representerer en
satsing som vil styrke bedriften og gi et bedre grunnlag for videre drift.

4. Tiltak det ikke gis støtte til
4.1 Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til
betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Formannskapet avgjør
dette sak for sak.
4.2 Det gis ikke støtte til virksomhet som mottar betydelig overføringer over offentlige
budsjetter, med unntak av spesielt tilrettelagte arbeidsplasser og drivverdige og/eller
lønnsomme nye tilleggsnæringer.
4.3 Næringsfondet skal ikke brukes til ordinært vedlikehold og oppussing av eiendom.
4.4 Innenfor fiskerisektoren defineres anskaffelse av fiskeriutstyr (bruk), sikkerhetsutstyr og
navigasjonsutstyr til båter som en ordinær driftskostnad.
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4.5 Næringsfondet prioriterer ikke støtte til kjøretøy.
4.6 Det gis ikke tilskudd til tiltak som er en naturlig utvikling av eksisterende virksomhet og
som kan karakteriseres som normale driftsutgifter eller vedlikehold.
4.7 Tilskuddet kan ikke brukes som garanti for lån til næringsvirksomhet, til sanering av gjeld
eller aksjekjøp.
4.8 Tilskudd kan ikke brukes til drift eller investeringer i kommunale oppgaver.
4.9 Ett og samme prosjekt kan ikke motta støtte fra både kommunes næringsfond og andre
offentlige næringsfond.

5. Vilkår for støtten
5.1 Avslutter bedriften sin virksomhet før 5 år er gått og/eller flytter ut av kommunen, skal
utbetalt støtte tilbakebetales i forhold til den tiden som er gått siden utbetalingen. Støtte
som er gitt, avskrives over 5 år fra første utbetalingsdato.
5.2 Utbetaling skjer i hovedsak etter at prosjektet er avsluttet. Det gjøres unntak ved
nyetableringer. Andre kan be om delutbetaling etter begrunnet søknad.
5.3 Dokumenter som må ligges frem før utbetaling:
•
•

•
•
•

Brev til kommunen hvor søker ber om at tildelingen utbetales.
Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører for prosjekt som har mottatt
støtte på kr. 50.000 eller mer. For støtte under kr. 50.000, vedlegges kopi av
kvitteringene for det totale prosjektet.
Søker må dokumentere at den totale finansieringen av prosjektet stemmer med den
opprinnelige søknaden.
Oppdatert skatteattest.
Kort rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt har hatt i
bedriften.

5.4 Tilsagnet på lån/tilskudd gis med 2 års varighet fra vedtaket i næringsstyret. Fristen kan
forlenges med 1 år etter skriftlig søknad.
5.5 Støtten faller inn under EØS-regelverket for bagatellmessig støtte. Øvre grense for
bedriftens samlede offentlig støtte er 100.000 € over tre år.
5.6 Tilskudd fra det kommunale næringsfond kan ikke samfinansieres med andre
distriktspolitiske virkemidler, for eksempel Nordland fylkeskommune «Innovasjon og
næringsutvikling i Nordland».
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6. Søknaden og søknadsprosessen
Søknaden må inneholde:
•
•
•
•
•
•

Søkers navn, adresse og telefonnummer
Bedriftens organisasjonsnummer. Privatpersoner som ønsker å starte opp en bedrift,
bruker fødsels- og personnummer.
Kort om bedriftens bakgrunn og dagens drift, inkludert antall ansatte fordelt på
kjønn.
Bedriftens mål og strategier for prosjektet det søkes på.
Budsjett, kostnadsoversikt og finansieringsplan over prosjektet det søkes på.
Regnskap for de to siste årene, godkjent av regnskapsfører.

Søknader sendes inn via portalen Regionalforvaltning.no.
Tildeling av midler fra fondet (tilskudd og lån) skjer løpende, tilpasset møtene i
formannskapet.
Formannskapet behandler søknaden etter disse retningslinjene og etter saksbehandling og
innstilling fra administrasjonen/kommunedirektøren.

7. Rett til å klage
Søker har rett til å klage på vedtaket. Klagen skal først rettes til formannskapet for ny
behandling. Dersom formannskapet opprettholder sitt vedtak, oversendes klagen til
kommunestyret som er kommunens klageorgan.

8. Årsrapport
Hvert år skal det lages en årsrapport om næringsutviklingsarbeidet i kommunen.
Årsrapporten behandles av kommunestyret i forbindelse med økonomirapportering.
Årsrapporten skal blant annet inneholde regnskap og oversikt over prosjekter som er tildelt
støtte eller lån.

9. Kapitaltilførsel
Fondet tilføres kapital gjennom tildelinger fra Nordland fylkeskommune (fordelte
statsmidler) til påfyll av kommunalt næringsfond. Fondet kan også tilføres midler over
kommunens driftsbudsjett. Renteinntekter tilføres fondet.
Fondets kapital er til enhver tid å anse som et fritt disposisjonsfond.
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