Kommunalt næringsfond:
Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til
næringsutvikling og nyskaping.
Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til de satsningsområder
kommunestyret har vedtatt for perioden. For innværende periode er dette:

LANDBRUK:
For Landbruk er det avsatt en pott på kr. 500 000,- som skal brukes på oppkjøp av privat
melkekvote. Dette er gjort for å sikre at melkekvoter ikke selges ut av kommunen, slik at om
det blir færre bruk opprettholdes likevel produksjonsgrunnlaget. Man kan her få inntil kr.20
000,- i støtte samt inntil kr. 10 000,- i lån gjennom denne potten.
Det er også åpnet for at bønder kan få inntil kr 10 000,- i støtte til utredning av eget bruk.
Dette er et forsøk på å hjelpe gårdbrukerne til å få mest mulig økonomisk effekt ut av sitt
bruk, samt å kunne drive bruket på en måte de er fornøyd med.
Støtte gitt til landbruksnæringen skal stimulere til at gårdsbruk ikke legges ned, men drives
videre. Dette gjøres ved å åpne for å gi 25% av kjøpesummen inntil kr. 50 000,- i tilskudd til
den som tar over eller kjøper gård. For å motta støtte her gjelder samme betingelser som ved
kjøp av melkekvote.
Støtte til utredning av eget bruk samt tilskudd til kjøp/overtakelse av gård tas også fra potten
på kr 500 000,- avsatt til landbruk

NATUR OG KULTURBASERT REISELIV:
Reiseliv har over lang tid vært et satsingsområde i kommunen og det er gitt en god del støtte
gjennom næringsfondet for å støtte opp om dette.
For videre støtte av reiselivet gjennom næringsfondet vil kommunen prioritere satsninger som
går på å legge til rette for salg av opplevelser. Opplevelsespakker – hvor man bruker de
ressurser som naturlig finnes i kommunens natur og kultur. Nye områder vil prioriteres.
Ved all videre støtte fra kommunens næringsfond vil opprettelse av etablissement som ikke
finnes i kommunen fra før bli prioritert. Det vil i hovedsak ikke bli gitt støtte til prosjekter
som er basert på aktiviteter som allerede finnes i kommunen. Dersom det likevel skal være
aktuelt må det dokumenteres godt i søknaden at det er marked for etablissementet.
Det settes en årlig ramme på kr. 70 000,- øremerket natur og kulturbasert reiseliv.

HAVBRUK – MARIN SEKTOR:
Nyskapende prosjekter som videreforedling av fisk og sjødyr, og nye produkter innenfor
næringen som gir arbeidsplasser i Leka - vil bli prioritert. Det kan gis støtte til kjøp av
fiskebåt med kvote dersom denne skal brukes som hovedarbeidsplass.
Det settes en årlig ramme på kr. 70 000,- øremerket havbruk – marin sektor.

UNGDOMS- OG KVINNESATSNING:
Ungdoms- og kvinnearbeidsplasser skal prioriteres. Det er viktig å satse på arbeidsplasser for
ungdom for å bevare ungdommen i kommunen. Dette gjelder også for kvinner. Kvinner satser
ofte på små arbeidsplasser hvor de sørger for egen inntekt . Dette er små, men forholdsvis
solide arbeidsplasser som er viktige i lokalsamfunnet. Søknader fra denne gruppen vil bli
prioritert. Her er man ikke bundet av kommunens satsningsområder for øvrig.

Med ungdom menes de som er under 30 år.
Det settes en ramme på kr. 70 000,- som øremerkes satsing på ungdom og kvinner.

Krav til søknader om støtte fra næringsfondet:
-

-

-

Forretningsidè: Grundig beskrivelse av prosjektet.
Markedsanalyse: Hvem er kundene? Hvor henter man disse? Er
kundegrunnlaget stort nok, beregninger? Undersøkelser som viser at interessen
hos brukerne er tilstede.
Markedsplan: Hvordan skal prosjektet markedsføres – hvordan skal man hente
inn kundene.
Økonomiplan: Grundige utregninger som viser hvilke utgifter man forventer i
forhold til prosjektet samt beskrivelse og dokumentasjon på hvordan prosjektet
skal finansieres. Beskrivelse av forventet inntjening.
Konkurrentundersøkelse:
Hvem er dine konkurrenter? Hvilke trusler/
hindringer finnes som kan gjøre at prosjektet kan strande?
Fremdriftsplan:
Prosjektet sett i et femårsperspektiv. Utvikling og vekst
videre.

Prosjekter som viser til økt aktivitet, nye arbeidsplasser, tilflytting til Leka kommune vil bli
prioritert.
Arbeidstakere ved prosjektet må bo eller plikter å bosette seg i kommunen.

Samfinansiering: Det vil ikke bli gitt støtte til prosjekter som er blitt støttet av kommunens
næringsfond tidligere eller har mottatt støtte gjennom det regionale fond eller Innovasjon
Norge. Unntatt fra dette er de som har fått støtte til bedriftsutredninger fra kommunens
såkornfond.
Samfinansiering er tillatt ved kommunale prosjekter.
Ved grunnlagsinvestering og tiltaksarbeid kan næringsfondsmidler gå inn som den
kommunale andel i prosjekter som er støttet av fylkeskommunen eller KRD. Den andel
som tas fra kommunalt næringsfond må ikke overstige den til enhver tid fastsatte
kapitalgrense. Innenfor kapitalgrensen kan rene kommunale prosjekter fullfinansieres.

Egenkapital i form av eget arbeid:
I saker som støttes av kommunalt næringsfond legges til grunn at eget arbeide kan
aksepteres som grunnlag for støtte/ utbetaling med inntil 50 % av egenkapitalen og inntil
25 % av totalt kostnadsoverslag. Det beregnes en timesats på kr 100,-.

Søknad:
Det er søkers eget ansvar å utarbeide de krav som stilles for søknaden. Søknad skrives på
eget søknadsskjema. Det forutsettes at søknader ligger innenfor de rammer kommunen har
anledning til å behandle.
Søknader som vil være berettiget støtte fra andre fond vil bli henvist til disse.

Forutsetning for å få støtte:
Før en sak kan påberegne seg støtte fra kommunalt næringsfond forutsettes det at søknaden
oppfyller de krav som stilles fra kommunen til en søknad.

Før støtte kan gis til aktivitet som medfører anlegg eller arealdisponering, forutsettes det at
aktiviteten er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Dersom dette ikke er tilfelle må
dispensasjonsvedtak foreligge før søknad om støtte kan behandles.

Saker skal behandles helhetlig:
Når planer om en satsing foreligger kan man ikke splitte opp saken slik at del av saken
sendes kommunenivå og en del sendes fylkesnivå.

For saker der man søker til trinnvis utbygging eller til samme forretningsidé over flere
utbyggingsperioder, skal følgende synliggjøres ved søknaden:
En beskrivelse av den planlagte næringsaktivitet/ forretningsideen fremover, inkludert
utbygging – i et minimum fem års perspektiv.
Dersom man har en trinnvis utbygging av et anlegg der den samlede satsningens
kostnadsoverslag overstiger rammen for kommunal behandling, eller der kommunen
tidligere har gått inn med støtte, skal det beskrives hvorfor denne form for utbygging/
støtte er nødvendig. Søker må først avklare hvorvidt prosjektet kan støttes fra fylkesnivå og
beskrive hvorfor den samlede utbyggingen ikke er søkt finansiert derifra.
For eksisterende bedrifter som har fått støtte tidligere med utgangspunkt i samme
forretningsidè, beskrives utviklingen i omsetning og sysselsetting fra første gang man
mottok støtte fra kommunalt næringsfond. Likeledes beskrives videre fremtidsplaner i
minimum et femårs perspektiv.

Infrastrukturtiltak/ grunnlagsinvesteringer/ tilrettelegging av områder:
Ved søknader til infrastrukturtiltak må det synliggjøres i søknaden hva som er
næringsperspektivet i saken og hva slags plan man har for saken/ den næring tiltaket skal
legge til grunn for – i et minimum femårs perspektiv. Beskrivelsen skal inneha et
økonomisk perspektiv i forhold til næring. Det skal også synliggjøres hvem som har ansvar
for oppfølging, økonomi og tidsplan i et langsiktig perspektiv.

Saksbehandling:
Søknader om tilskudd fra næringsfondet skal behandles i kommunens tiltaksnemd. Unntak
fra dette er behandling av støttetiltak på under 6000 kr som er delegert til rådmannen å
behandle administrativt samt kulturutviklingsmidler som er delegert rådmann og
kulturkonsulent sammen å behandle administrativt.

Utbetalingsrutiner:
Utbetaling av tilskudd/lån skjer når det foreligger skriftlig melding fra søkeren. Det kan
foretas delutbetalinger etter hvert som tiltak blir gjennomført. 25 % av tilskuddsbeløpet
holdes til en hver tid tilbake til sluttrapport og revidert regnskap over utgiftene er godkjent
av kommunen. Dersom sluttrapport og revidert regnskap ikke blir oversendt kommunen,
trekkes hele støttebeløpet tilbake.

Formål:
Tiltaksarbeid:
Bedriftsutvikling 1:
Utredning, undersøkelser, planlegging,
forprosjekter, markedsundersøkelser,
reguleringsplaner
Bedriftsutvikling 2:
produktutvikling, markedsføring,
opplæring o.l.
Investeringer:
Grunnlagsinvesteringer:

Kommunalt tilskudd ved søknad:
30%
.
Støttes med 50% inntil
kr 15 000,50%

30%
30%

Aksjetegning: (pkt 1.2. i r.skr.H-2/94)



Midler fra kommunalt næringsfond reduserer avskrivningsgrunnlaget tilsvarende.
Investeringstilskudd fra SND reduserer ikke avskrivningsgrunnlaget.

Hva kan midlene ikke nyttes til:
 Midlene kan ikke nyttes til gjeldssanering, til driftstilskudd til bedrifter eller ordinære
kommunale oppgaver, til tegning av aksjer/andeler i privat næringsvirksomhet, eller til
å støtte virksomhet som mottar betydelig overføringer over offentlige budsjetter.
 Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. som
kommunen eier sammen med private interesser.
 Det gis ikke støtte til påbegynte prosjekt eller der investeringen allerede er gjort.
Saksbehandler plikter først å undersøke om saken faller inn under Regionalt Fond eller
Innovasjon Norge.

Tilskudd fra kystgruppen ”såkornmidler” settes inn på kommunalt næringsfond.
Av dette avsettes :
kr 70 000,- årlig, øremerket ”såkornsøknader”
kr 30 000,- årlig, øremerket kulturutviklingsmidler

Søknadsfrist for næringsfondet settes to ganger i året, 1.mars og 1.oktober.

SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Søknad om midler sendes:
Leka kommune
V/ utviklingsavdelingen

Tlf. 74387020

7994 Leka

Mail: venke.thorsen@leka.kommune.no

GRUNNOPPLYSNINGER
Søkers navn
Søkers fødselsdato
Adresse
Telefonnr.
E-postadresse
SØKNADSBELØP
Kommunalt Næringsfond
PROSJEKTBESKRIVELSE:
Satsningsområde
Forretningsidè
Type tiltak
Målsetting med
prosjektet
Organisasjonsform
Prosjektstart
Prosjektslutt
KONTAKTPERSONER
For prosjektet, person
Veileder/konsulent…
PROSJEKTBESKRIVELSE
Beskriv prosjektet, bruk eget ark.

Forretningsidè- Markedsanalyse- Markedsplan- ØkonomiplanKonkurrentundersøkelseFremdriftsplan: Framtidig effekt av prosjektet; sysselsettingseffekt,
nettverksutvikling, kompetanseutvikling, økt mobilisering,
KOSTNADSOVERSLAG

Sum kostnadsoverslag
FINANSIERING
Kommunalt fond
Tilskudd fra andre
Egne midler
Annen finansiering
Finansiering

FORPLIKTENDE UNDERSKRIFT
Antall vedlegg
Sted og dato
Underskrift

