Vedtatt av kommunestyret 21.04.2016

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg
1

Premisser

Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende:
•
•
•
•
•
•

2

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms
Retningslinjer for kommunalt utviklingsfond i Berg
Behandlingskriterier for næringsfond i Berg (revideres p.t.)
Strategisk næringsplan for Berg
Tilsagnsbrev ved tildeling av midler til kommunale utviklingsfond fra Troms
fylkeskommune
KMDs overordna retningslinjer for bruk av midler over kap. 551.60/61 (forskrift)

Fond til næring og utvikling

Berg kommune har årlig til rådighet søkbare midler til nærings- og utviklingsprosjekt i Berg,
og samarbeidsprosjekt i Midt-Troms regionen. Fondet finansieres ved årlig tilskudd fra
Troms fylkeskommune. I tillegg kommer konsesjonsavgift til Kraftfondet. Midlene er satt av
på egen rentebærende konto. Rentene fra kontoen tilfaller fondet.
Berg kommune har følgende fond til næring og utvikling i Berg:
•
•

Berg nærings- og utviklingsfond
Kraftfondet

Søker behøver ikke spesifisere hvilket fond det søkes fra. Saksbehandler vurderer dette.

3

Møteplan og annonsering

Næringsfondssaker behandles fortløpende.
Det legges opp til minimum 4 møter i året, 2 på våren og 2 på høsten.
Annonsering skal skje i ”Folkebladet” og på kommunens nettsted, samt ved oppslag aktuelle
steder i Berg.

4

Hvem kan søke
•
•
•
•

Etablerer av bedrift i Berg kommune.
Bedrift med fysisk anlegg i Berg kommune hvor støtten skal anvendes i Berg.
Bedrifter/organisasjoner som gjennomfører prosjekt hvor Berg kommune eller
bedrifter i Berg er deltaker.
Nettverk av kommuner som gjennomfører prosjekt hvor Berg kommune er deltaker.
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5

Søknad

Søknader til nærings- og utviklingsfond i Berg skal fremmes gjennom det elektroniske
søknadssystemet på www.regionalforvaltning.no
Behov for støtte fra næringsfond skal dokumenteres grundig. Søknad skal vedlegges
skatteattest.

6

Saksbehandling

Søknader saksbehandles administrativt. Alle søknader avgjøres av fondsstyre, dersom ikke
annet er bestemt i behandlingskriteriene eller vedlagte retningslinjer om årlig avsetning fra
næringsfond i Berg. Avgjørelser på søknader som oppfyller de krav som stilles ovenfor kan
normalt påregnes innen 6 uker etter søknadsfrist.
I henhold til forvaltningsloven § 28, 2.ledd, kan vedtak i næringsfondet påklages til
Klagenemnda i Berg innen 3 uker fra mottak. Klage skal fremsettes skriftlig og sendes til Berg
kommune, 9385 Skaland. Kommunens saksbehandler kan gi nærmere informasjon om
rettigheter til innsyn i saksdokumenter og hjelp til utforming av klage.

7

Anmodning om utbetaling

Anmodning om utbetaling skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på
www.regionalforvaltning.no. Anmodning om utbetaling skal vedlegges regnskap som er i
samsvar med budsjettet i søknaden, samt dokumentasjon på postene i regnskapet.

8

Bagatellmessig støtte

Tilskudd som gis over nærings- og utviklingsfondet i Berg er å anse som bagatellmessig støtte
i henhold til statsstøtteregulativet. Dette vil fremgå av tilsagnsbrev og støttemottaker må før
støtten utbetales levere signert erklæring om tidligere innvilget bagatellmessig støtte.

9

Øvre og nedre beløpsgrense

Næringsfondsstyret i Berg kan behandle søknader hvor søknadsbeløpet som hovedregel ikke
overstiger kroner 300 000. Næringsfondsstyret kan i spesielle tilfeller, og etter nærmere
vurdering, beslutte å behandle søknad som overstiger kroner 300 000.
Søknader hvor søknadsbeløpet er mindre enn 30 000 behandles administrativt. Rapporteres
fortløpende til næringsfondsstyret.

Side 2 av 6

Vedtatt av kommunestyret 21.04.2016

10 Støttesatser
Støtte til:
*Investeringer
Investering/prosjekt der flere bedrifter samarbeider /
nettverk
Investeringer/prosjekt som gagner flere enn søker
(samfunnsøkonomisk / allmennyttig)
Konsulentbistand og kunnskapsformidling
Opplæring generell
Opplæring spesifikk
FOU – industriell forskning og tekniske forstudier
FOU – utviklingsaktiviteter før konkurransestadiet
Egenkapital ved førstegangs investering
(Tilskudd til egenkapital er ikke til bedrift, men til eier.)
Kommunale utviklingsprosjekt
**Etablererstipend
***Bagatellmessig støtte

Støttesats inntil:
(% av totalbudsjett)
50 %
50 %
100 %
50 %
75 %
40 %
65 %
40 %
50 %
40 %
Inntil kr 15 000 pr mnd i
inntil 6 mnd.
100 %

* Binding på støtte til investering: Dersom en gjenstand som er tatt med i
tilskuddsgrunnlaget selges eller brukes til annet formål en forutsatt innen 3 år fra
utbetalingen av tilskuddet, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt, eller omgjort
til ordinært pantelån.
** Etablererstipend kan gis til bedrift ved etablering i Berg. Ungdom og kvinnelige etablerere
skal prioriteres. Ordningen vurderes skjønnsmessig. Etablererstipend kan ikke gis dersom
NAV har innvilget arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet. Dersom det
viser seg at en påbegynt etablering åpenbart ikke lar seg realisere, skal støtten stanses
umiddelbart.
***Bagatellmessig støtte kan gis med inntil 100 %. Det er imidlertid kun søknader om støtte
til forprosjekt og enkle utredninger som kan oppnå 100 % støtte.
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11 Bruk av fond til annet enn bedriftsstøtte
Årlig avsetning til:
• ordførerens disposisjon: kr 30 000. Jfr. egne retningslinjer.
• stipend til ungdom i videregående skole: kr 50 000. Jfr. egne retningslinjer.
• lærlingtilskudd: inntil kr 40 000. Jfr. egne retningslinjer.
• administrasjon (annonsering m.v.): 5 % av tildelt støtte fra Troms fylkeskommune.
Bruk av fond til utviklingsprosjekt i kommunal regi:
Ved behov kan næringsfondsmidler benyttes til utviklingsprosjekt i kommunal regi, i form av
infrastrukturtiltak og andre tilretteleggende tiltak for næringsutvikling i Berg. Vedtak fattes
av næringsfondsstyret, gjerne etter anbefaling fra kommunestyret.
Midler avsatt til spesielle formål, som ikke er benyttet ved årsskifte tilbakeføres fondet.
Midler det er gitt tilsagn om som ikke er anmodet utbetalt innen gitt frist tilbakeføres
fondet.

12 Fondets prioriterte formål
Formålet med fondet er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon
og nyskaping i kommunen.
Følgende type prosjekter prioriteres;
•

Utviklingsprosjekter

•

Samarbeidsprosjekter

•

Tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom.

Prioritering av søknader i kommunale utviklingsfond skal være i tråd med kommunes
strategiske næringsplan (SNP) og vedtatte næringsfyrtårn.
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13 Støtte fra kommunale utviklingsfond i Berg SKAL IKKE gis til følgende:
•

Investeringer i og ordinær drift av statlig, fylkeskommunal eller kommunal
tjenesteproduksjon og bedrifter. Kommunalt hel- eller deleide bedrifter kan ikke
motta støtte.

•

Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks-, fylkes- og kommunale
veier), generell energiutbygging, tomtekjøp og offentlige bygg. Unntak er kommunale
næringsområder og havner/kaianlegg.

•

Søknader fra søker med hovedinntekt fra pensjon eller annen trygdeytelse med
næringsinntekt via bijobb.

•

Utskifting av slitte komponenter, maskiner og utstyr.

•

Redskaper til fiske og landbruk.

•

Etableringer som vil konkurrere med etablert virksomhet i kommunen på en uheldig
måte.

•

Generell driftsstøtte.

•

Gjeldsanering.

•

Prosjekter som er påbegynt på søknadstidspunktet. Tilskudd fra næringsfondet skal
ha utløsende effekt jfr. pkt 2.2 i Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler (KMD).

•

Personer med økonomiske vanskeligheter eller forfalt skattegjeld eller kommunale
avgifter.

14 Andre forhold
Tilskudd fra næringsfondet er skattefritt. Tilskudd fra kraftfond er skattepliktig.
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Vedlegg:

Retningslinjer årlig avsetning fra næringsfond i Berg
Retningslinjer for midler til ordførerens disposisjon:
Årlig avsettes kr 30 000 til ordførerens disposisjon fra kraftfondet. Ordningen er et
omdømmebyggingstiltak.
Midlene skal brukes til omdømmebygging utad og innad i kommunen. Ordføreren avgjør om
bruk av midlene. Det skal fattes delegert vedtak i hvert enkelt tilfelle.
Retningslinjer for midler til stipend til ungdom i videregående skole:
Årlig avsettes kr 50 000 til stipend til ungdom i videregående skole. Ordningen er et
omdømmebygningstiltak.
Vilkår for å søke er følgende:
1. Elever inntil 20 år fra Berg kommune i videregående skole i alle studieretninger kan
søke personlig stipend fra kommunens nærings- og utviklingsfond. Det ytes maks
utbetaling for to skoleår pr elev.
2. Total ramme for ordningen hvert semester er kr 25 000.
3. Stipendet deles ut to ganger pr år, etterskuddsvis pr semester, og med halvparten
hver gang.
4. Søknad sendes Berg kommune ved rådmannen. Søknad behandles administrativt.
5. Søknad skal vedlegges dokumentasjon fra skolen som bekrefter elevstatus og linje.
6. Forutsetning for å få utbetalt stipend er:
a. at det søkes stipend ved oppstart av skoleåret
b. at søker følger alle fag som fulltidselev
c. at søker legger fram dokumentasjon fra skolen som bekrefter godkjent
semester
Midlene utlyses årlig med søknadsfrist 15. oktober.
Retningslinjer for midler til lærlingtilskudd:
Årlig avsettes inntil kr 40 000 til lærlingtilskudd. Ordningen er et rekrutteringstiltak.
1. Berg kommune gir tilskudd kr 10 000 for lærling som gjennomfører lærlingtid i bedrift
lokalisert i Berg.
2. Forenklet søknad sendes fra bedriften til næringsfondet, vedlagt godkjent
lærlingkontrakt og opplysning om kontonummer tilskuddet skal utbetales til.
3. Søknader behandles administrativt. Tilskudd utbetales ved tilsagn.
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