Hitra kommunes næringsfond
Ytre rammer for næringsfondet er forskriftsbestemmelsene fra Det Kongelige Kommunal – og
regionaldepartement (KRD) og tilsagnsbrev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune mens de lokale
retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Hitra kommune.
Næringsfondet skal bl.a. benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til
videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre kvinners og ungdoms
sysselsettingsmuligheter er høyt prioriterte oppgaver. Midlene brukes til bedriftsrettet støtte til små
bedrifter og entreprenører, kompetanseutviklingstiltak for nye og eksisterende virksomheter og
tilrettelegging for næringsutvikling og stedsutvikling.
Det skal særlig vektlegges søknader som omhandler nytte for flere, herunder typiske profileringsog markedsføringstiltak.
Lokale retningslinjer for Hitra kommunes næringsfond
A. FORMÅL
§ 1. Hitra kommunes næringsfond skal brukes til å fremme lønnsomme og konkurransedyktige
arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter og til et levende og produktivt lokalsamfunn på
Hitra.
B. GENERELT
§ 2. Vedtak om tildeling kan ikke skje før det er disponible midler i fondet enten ved inndragning av
midler eller tilførsel/påfyll av nye. Forhåndstilsagn uten budsjettdekning vil ikke bli gitt.
§ 3. I den grad en sak bryter med føringer gitt gjennom andre foreliggende kommunale vedtak o.l.
blir saken ikke behandlet før politikken på det angjeldende saksområdet blir vurdert endret av det
organ som har gitt bestemmelsene.
§ 4. Det gis ikke støtte til investeringer og utviklingstiltak som allerede er gjennomført ved
innsending av søknad.
§ 5. Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som ligger til grunn for vedtaket blir endret uten
forhåndsamtykke fra kommunen.
§ 6. Frist for gjennomføring av tiltak er 2 år fra innvilgningsdato, med mindre annet er bestemt.
§ 7. Det kan settes vilkår for tilskuddet.
C. STØTTEFORM OG STØTTEVILKÅR
§ 8. Støtte gis i form av tilskudd og ikke som lån (herunder garantier for lån).
Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over
offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter.
§9. Støttevilkår fastsettes av fylkeskommunen ved årlig tildeling av midler.
Herunder fastsettes beløpsgrensene for søknadens kapitalbehov.
D. SØKNADSFRISTER, SØKNAD, SØKERVEILEDNING

§ 10. Det fastsettes søknadsfrist 2 ganger pr. år; 1. mai og 1. oktober. Søknadsfristene kunngjøres av
kommunen i Hitra-Frøya lokalavis og på Hitra kommunes hjemmeside på internett. Det er rom for å
behandle saker før søknadsfristens utløp der det foreligger særlig grunn. Søknaden registreres
elektronisk via www.regionalforvaltning.no.
§ 11. Dersom en investering overstiger de gjeldende kapitalgrensene skal søknaden sendes SørTrøndelag fylkeskommune /Innovasjon Norge for behandling. Søknaden returneres søker slik at
søker selv tar stilling til om den skal videresendes andre instanser og eventuelt hvilken.
E. SAKSBEHANDLING
§ 12. Saksbehandlingsansvar tilligger rådmannen og med de fullmakter som er gitt av
formannskapet. Formannskapet er fondets klageinstans ved eventuelle klager.
§ 13. Bedriftsrettet støtte skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som urettmessig
konkurransevridende.
Tiltak initiert av kommunen kan støttes med inntil 100 %. Inntil 75 % tilskuddssats kan ytes til
kvinneretta tiltak og tiltak for ungdom. Øvrige tiltak kan støttes med inntil 50 %.
F. SATSNINGSOMRÅDER/PRIORITERINGSREGLER FOR BRUK AV FONDET
§ 14. For kommunalt næringsfond er kommuneplanens samfunnsdel styrende dokument.
§ 15. Støtte til nyetableringer, eksisterende næringsliv og kommunale tiltak prioriteres i
utgangspunktet likt.
SATSNINGSOMRÅDER
PRIORITERINGER
Kompetanseheving
Tiltak for ungdom, kvinner og innvandrere
Tiltak for fiskerinæringen
Redningsutstyr
Kartplotterutstyr
FoU-tiltak
Produktutviklingstiltak
Bedriftsutvikling
Organisasjonsutvikling
Nyetablering og knoppskyting
Plan- og utredningstiltak
Maskiner og utstyr. Tiltak som bigeskjeft
i grenseland kultur/næring
Regionale tiltak

Markedsføring/profilering
Konferanser/etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak
Rekruttering
Kun Hitrabedrifter
Det gis ikke tilskudd til ordinær drift, fysisk tilretteleggende tiltak eller aksjekapital. For alle
satsningsområder vil fellestiltak for bransjer eller flere bedrifter ha prioritet.
G. UTBETALING
§ 16. Kommunen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning fra søkeren og når vilkårene for å
motta tilskudd er til stede.
§ 17. Det kan foretas delutbetalinger av tilskudd til investeringer med inntil 75% av innvilget beløp
når minst en tilsvarende del av arbeidet er utført. Sluttutbetaling kan ikke foretas før arbeidene er
fullført og evt. krav om fremlagt attestert regnskap er godkjent.
§ 18. Det kan foretas delutbetalinger for utrednings-/tilretteleggingstiltak og bedriftsutvikling mv.
etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Ved oppstart kan det utbetales inntil 50% av
tilsagnsbeløpet. Minst 25% av beløpet holdes tilbake til sluttrapport og revidert/attestert regnskap
over utgiftene er godkjent av rådmannen eller den han/hun bemyndiger fullmakt til.
§ 19. Dersom ikke arbeidene blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, kan tilskuddet bli
tilsvarende redusert.
H. KONTROLL, TILBAKEBETALING
§ 20. Kommunen skal følge opp og føre kontroll med de tiltak som får støtte fra næringsfondet.
Tilskuddsmottaker må godta kontroll i forbindelse med dette og er forpliktet til å gi de nødvendige
opplysninger.
§ 21. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid
med forutsetningene for innvilging av tilskudd.
Krav om tilbakebetaling settes fram av kommunen. Når krav om tilbakebetaling er framsatt, kan
kravet motregnes i utbetalinger fra kommunen eller inndrives etter vanlige rettsregler. Det kan
kreves morarenter av det beløp som skal tilbakebetales, jfr. lov av 17.12.1976 om renter ved
forsinket betaling.
Krav om tilbakebetaling av tilskudd kan ikke settes fram senere enn 5 år etter siste utbetaling,
likevel slik at kravet rettslig må framsettes senest 3 år etter at tilbakebetalingskravet oppsto, jfr. lov
av 10. mai 1979 om foreldelse av fordringer.
Det forutsettes utfylt en erklæring om tilbakebetaling før støtte kan utbetales.
I. DISPENSASJON OG KLAGE
§ 22. Bestemmelsene i dette regelverket kan fravikes når det foreligger særlige grunner. Hitra
formannskap kan gi dispensasjon under kap. F. Satsningsområder/Prioriteringsregler. Dispensasjon
kan ikke gå utover formålet med ordningen. Dispensasjon kan heller ikke være i strid med
bestemmelser gitt av kommunal- og regionaldepartementet eller fylkeskommunen.

§ 23. Vedtak som er truffet i medhold av dette regelverket gir klagerett etter lov av 10. februar 1967
om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Søkeren skal gis melding om
klageadgang. Klagefristen er 3 uker fra melding om avgjørelsen er mottatt. Klagen rettes til
formannskapet i Hitra kommune.
J. IKRAFTTREDEN, MV.
§ 24. Dette regelverk trer i kraft umiddelbart etter behandling og godkjenning i Hitra
kommunestyre.
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