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1. Bakgrunn   

Disse retningslinjene er utformet med utgangspunkt i:   

 EØS-reglementet for offentlig støtte 

 Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

 Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

 Standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond 

Retningslinjene evalueres minimum hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalg eller dersom 

endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig. 

 



 

2. Generelle retningslinjer 

 Støtte fra fondene gis fortrinnsvis i form av tilskudd. 

 Det er primært virksomheter som er lokalisert og registrert i Nordreisa kommune som kan få 

tilskudd. Unntak kan gjøres der tiltak i andre kommuner kan gi klare positive ringvirkninger 

for Nordreisa. 

 Fondene skal først og fremst være et toppfinansieringsorgan. Dette betyr at andre 

finansieringsinstitusjoner skal søkes samtidig, der det er relevant.  

 Summen av offentlige tilskudd til private tiltak bør ikke overstige 50% av totalt 

kostnadsoverslag.   

 All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er eiers/virksomhetens 

ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten gir. 

 Støttemottaker forplikter seg til å rapportere om effekten av støtten hvis Nordreisa 

kommune etterspør informasjon ved en senere anledning. 

 

3. Prioriteringer 

 Prosjekter og tiltak som bidrar til måloppnåelse innen satsningsområdene i kommunens 

næringspolitiske strategi og kommuneplan skal prioriteres 

 Nyetablerere prioriteres over andre søkere. I denne gruppen prioriteres kvinner og unge over 

andre.  

 Søknader og nivået på et eventuelt tilskudd vil vurderes ut fra tiltakets sysselsettingsverdi, 

vekstpotensial og positive ringvirkninger. Tiltak med et vekstpotensial i et regionalt, nasjonalt 

eller internasjonalt marked vil ha høy prioritet. Forretningsideer som bidrar til nye tilbud og 

vekst i det samlede næringslivet i Nordreisa kan prioriteres selv om kundegrunnlaget er 

lokalt.  

 Fellestiltak som stimulerer til økt lokalt, regionalt og/eller nasjonalt samarbeid vil prioriteres. 

 Fokus på miljøvennlige løsninger vil telle positivt. 

 

4. Støtteformer  

4.1 Nyetablering 
Det kan gis tilskudd til nyetableringer dersom dette tilfører et nytt tilbud og vekst i det samlede 

næringslivet i Nordreisa. Tilskuddet kan benyttes til normale kostnader knyttet til etablering, f.eks. 

registrering, kartleggingsarbeid, profilering og investeringer. Eget arbeid kan føres som en egen post i 

kostnadsgrunnlaget, med en timesats på inntil kr. 400 pr. time. Det skal foreligge timelister som 



 

dokumentasjon ved utbetaling. Det gis ikke tilskudd til nyetableringer der en virksomhet få ny eier, 

men går videre uten vesentlige endringer.  

4.2 Investering 
Det kan gis støtte til investeringer i nye og etablerte virksomheter dersom tiltaket kan gi positive 

ringvirkninger i form av et nytt marked, økt sysselsetting e.l. Eget arbeid dekkes ikke. Det er noen 

investeringer som ikke får støtte. Dette er:   

 Kjøp eller bygging av en eiendom.  

 Kjøp og leasing av motoriserte kjøretøy, datamaskin, nettbrett, mobiltelefon o.l. 

 Ren utskifting av eksisterende maskinpark / utstyr 

 Tilrettelegging av eget bosted til næringsformål 

Støtteintensitet: inntil 30% av totale kostnader 

4.3 Kompetanseheving 

Det kan gis tilskudd til kompetanseheving i enkeltbedrifter, særlig prioritert er de tilfellene hvor en 

virksomhet gjør et kompetanseløft som krever ny opplæring eller kvalifisering hos de ansatte. Det er 

kostnader knyttet til kursavgift, reise og opphold som kan dekkes. Eget arbeid dekkes ikke.  

Støtteintensitet: inntil 40% av totale kostnader 

4.4 Konsulentbistand  

Det kan gis tilskudd til konsulentbistand dersom tiltaket kan gi positive ringvirkninger i form av nye 

produkter, et nytt marked, økt sysselsetting e.l. Eget arbeid dekkes ikke.  

Støtteintensitet: inntil 50% av faktiske kostnader.  

4.5 Nettverksbygging 

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å styrke nettverk- og klyngedannelser. Tiltak som 

innebærer samarbeid på tvers av kommune/region/landegrenser vil prioriteres.  

Støtteintensitet: inntil 50% av totale kostnader 

4.6 Kommunale og interkommunale utviklingstiltak 

Fondsmidlene kan benyttes til kommunale eller interkommunale utviklingstiltak og prosjekter, f.eks. 

infrastruktur- eller stedsutviklingstiltak. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimulere 

til vekst og utvikling av næringslivet i Nordreisa kommune. 



 

4.7 Landbruk 

4.7.1 Nydyrking 

Ved fulldyrking innenfor kommunen etter godkjent plan, kan Nordreisa kommune gi inntil 

2000kr/daa i tilskudd til nydyrking. Søker må enten være eier eller leier av arealet med minst ti års 

leiekontrakt. Tiltaket må gi gode driftsmessige løsninger. Tilskuddet blir utbetalt når dyrkinga er 

ferdiggodkjent. Tiltaket må være sluttført i løpet av tre år etter tilsagn. 

4.7.2 Engangstilskudd ved ny driver på selvstendig bruksenhet 

Ny driver av bruket kan få inntil 50.000kr i tilskudd. Produksjonen året etter overdragelsen må være 

såpass stor at foretaket er berettiget produksjonstilskudd. Nordreisa kommune gir ikke tilskudd til 

overdragelse mellom foretak der et ektepar/samboerpar har eierinteresser i begge foretakene. 

4.7.3 Andre ordninger 

Dersom en ønsker støtte til tiltak som ikke går inn under ordningene over, kan en søke på de 

generelle ordningene for fondene. 

Det er vedtatt egne retningslinjer for toppfinansieringslån til landbruket. 

4.8 Fiskeri 

Det er vedtatt egne retningslinjer for flåtelån. 

5. Hva støttes ikke? 

 Tiltak som fører til uheldig lokal konkurransevridning 

 Tiltak som er iverksatt før søknaden er fremmet 

 Driftskostnader 

 Kausjon eller økonomisk garanti 

 Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital 

 Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter 

(Med driftskostnader menes: Regnskaps- og revisjonshonorar, rentekostnader, gebyrer, andre 

finanskostnader, skatte- og avgiftskostnader, strøm, kostnader til lokaler, forsikringer, 

pensjonskostnader, sosiale kostnader, andre personalkostnader, styrehonorar, kostnader til styre, 

bedriftsforsamlings- og generalforsamlingsmøter, avskrivinger og nedskrivinger). 

 

6. Bagatellmessig støtte 

En eventuell støtte fra fondene gis iht. EØS-reglementet omkring bagatellmessig støtte. En 

virksomhet som mottar bagatellmessig støtte kan iht. EØS-reglene ikke få tilskudd eller andre 



 

økonomiske subsidier fra det offentlige på over 200 000 euro i løpet av en periode på tre 

regnskapsår. Det er søkers ansvar å påse at mottatt støtte ikke overskrider dette regelverket. 

 

7. Søknaden 

 Alle søknader skal sendes inn via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Søknader 

som leveres utenom dette systemet, eller vurderes som mangelfulle vil ikke behandles, men 

returneres til søker med en beskrivelse av mangler. 

 Søknaden skal inneholde en god beskrivelse av virksomheten og tiltaket som skal støttes. 

Hvis ikke forretningsplan er utarbeidet, skal investeringen eller prosjektet være godt 

beskrevet med nødvendige budsjetter og planer. 

 Kostnadsposter skal dokumenteres med pristilbud e.l. der dette lar seg gjøre 

 Søknader som vil gi utbetalinger på under kr. 3.000,- behandles ikke. 

 

8. Saksbehandling 

 Søknader vil ikke behandles før kriteriene beskrevet i disse retningslinjene er oppfylt.  

 Søknader med søknadssum på inntil kr 100 000 behandles administrativt. Disse behandles 

fortløpende.  

 Søknader med søknadssum over 100 000 behandles politisk av Næringsutvalget. Disse 

behandles iht. oppsatt møteplan.  

 Søknader med søknadssum over kr 400 000 anbefales sendt til Innovasjon Norge eller andre 

aktuelle finansieringsinstanser.  

 

9. Aksept av tilsagn 

Innen 1 måned etter at tilsagn om støtte er gjort skal fullfinansiering dokumenteres og vilkår for 

tilsagn aksepteres skriftlig. 

 

10. Informasjonsplikt ved endringer 

Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet eller tiltaket uten 

at dette er godkjent av Nordreisa kommune. Vesentlige endringer uten godkjenning kan medføre at 

tilskuddet reduseres eller faller helt bort.  



 

 

11. Rapportering og utbetaling 

Utbetalingsanmodninger leveres gjennom www.regionalforvaltning.no. Tilskudd utbetales normalt 

etter at prosjektet er avsluttet. Anmodning om sluttutbetaling skal inneholde regnskap og 

sluttrapport. Ved tilskudd over kr. 20 000 og ved nyetableringer kan det gis en delutbetaling på inntil 

50 % ved oppstart. Det må da kunne påvises påløpte kostnader, og avtales med Nordreisa kommune.   

Tilskudd avkortes prosentvis i forhold til faktisk dokumenterte utgifter og budsjetterte utgifter. Dette 

gjelder også i tilfeller der bare deler av prosjektet gjennomføres. 

 

12. Tilsagnet er tidsbegrenset 

Prosjektet skal som hovedregel ferdigstilles innen ett år etter tilskuddsbrevets dato. Det kan søkes 

skriftlig om å få forlenget tilsagnsperioden ut over dette. Søknad må sendes Nordreisa kommune i 

god tid før sluttdato. Tilsagn som ikke er benyttet innen gitte dato bortfaller uten ytterligere varsel.  

 

12. Klage  
Vedtaket kan klages til Nordreisa kommune. Klagefristen er tre uker regnet fra dagen vedtaket kom 

fram til adressaten. For avslag på søknader som har vært behandlet administrativt, er 

Næringsutvalget ankeinstans. For avslag på søknader som har vært behandlet i Næringsutvalget, er 

Kommunestyret ankeinstans.  

http://www.regionalforvaltning.no/

