Vedtekter for næringsfond Evjemoen Næringspark AS
Bakgrunn
Næringsfondet for Evje og Hornnes består av midler fra Evjemoen Næringspark AS.

1.1. Støtteformål
Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, samt styrking og
videreutvikling av eksisterende bedrifter. Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, direkte
driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver.

1.2. Støtteformer
Støtte gis som tilskudd. Midlene kan ikke nyttes til garantier, lån eller til kommunal aksjetegning i
private bedrifter.

1.3. Støttevilkår og rammer
Samlet offentlig støtte, herunder støtte fra næringsfond Evjemoen Næringspark ASl, skal som
hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Maksimalt tilskudd til et
enkeltprosjekt er lik den til enhver tid gjeldende maksimalsats for bagatellmessig støtte. Det kan
gis tilskudd inntil 30% av investeringskostnader og inntil 50% av utviklingskostnader. Tilskudd fra
næringsfondet gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen. Ved tildeling skal standardskriv
for tilsagn, utbetalingsvilkår og aksept av vilkår brukes.
Nødvendige offentlige godkjennelser og løyvinger må være på plass før det utbetales tilskudd til
tiltak innen bygg og anlegg. 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil offentlig ferdigattest foreligger.

1.4. Presiseringer
Med investeringer menes fysiske investeringer i f.eks. bygninger og anlegg, samt utstyr/maskiner.
Med bedriftsutvikling menes bl.a. opplæring, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser og planlegging.
Ved beregning av prosjektenes kapitalbehov settes maksimal egeninnsats til 50 % som en
hovedregel. Dette kravet kan, i særlige tilfeller, fravikes.
Timesats for egeninnsats settes til kr. 400-.

1.5. Saksbehandling
Søknader til næringsfondet skal inneholde forretningsplan, budsjett og søknad. Behandling av
søknader baseres på vedtektene i næringsfondet. Det er utarbeidet en intern veileder, standard
tilsagnsbrev, samt standardskriv for utbetalingsvilkår og aksept av vilkår.
Det er ikke mulig å anke vedtak fattet av styret i tilskudd saker.

1.6. Forvaltning og regnskap
Næringsfondet forvaltes av Evjemoen Næringspark AS som står for vedtak og utbetaling av
tildelte midler og eventuelle tilbakeføringer næringsfondet. 25% utbetales ved oppstart, 50 % når
50 % av prosjektet er gjennomført både økonomisk og fremdriftsmessig, og de siste 25 % når
prosjektet er avsluttet og kostnadene kan dokumenteres.
Standard tilsagnsbrev benyttes, samt standardskriv for utbetalingsvilkår og aksept av vilkår.
Tilsagn er gyldig i tilsagnsåret + 1 år. Etter tilsagnets utløp tilbakeføres ubrukte midler automatisk
til næringsfondet, dersom det ikke er søkt om, og innvilget utsettelse.

