Vedtekter kommunalt næringsfond
Vedtatt 03. april 2018

1. Formål:
Nyskapning, innovasjon og næringsutvikling. Støtte fra næringsfondet skal gå til
bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å skape nye arbeidsplasser.
2. Særskilte målgrupper:
Unge, kvinner og ulike innvandrere skal prioriteres
3. Kommunale føringer:
Kristiansund kommunale næringsfond prioriterer søknader med prosjekt innenfor
kommunens satsningsområder, definert i Kommuneplanens samfunnsdel.
Nøkkelord for ønsket næringssatsning er:

4. Overliggende retningslinjer
Vedtatte kommunale strategier skal ligge til grunn for bruken av midlene.
Møre og Romsdal Fylkeskommune sin Handlingsplan for verdiskapning legges til grunn
for bruk av midlene:
Innsatsområde kompetanse og verdiskaping har seks hovudmål:
1. Møre og Romsdal skal ha attraktive byregionar og tettstadar
2. Møre og Romsdal skal ha eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
3. Møre og Romsdal skal ha levande lokalsamfunn med lokalt forankra næringsliv
og gode bu- og oppvekstmiljø
4. Møre og Romsdal skal ha eit fleksibelt utdanningssystem som møter utfordringane i
arbeidslivet og fører til verdiskaping, nytenking og inkludering
5. Møre og Romsdal skal ha betre gjennomføring i vidaregåande opplæring
6. Møre og Romsdal skal ha ein berekraftig bruk av naturressursane

Nye søkere vil bli prioritert og søkernes kompetanse vil bli vektlagt.
Prosjekter / bedriftsetableringer som har verdiskapning og/eller etablering i
kommunen som overordnet mål er velkommen til å søke. Søkere bosatt/registrert i
Kristiansund prioriteres

5. Detaljerte retningslinjer for bruk av næringsfond
Det kan gis støtte til bedrifter, nyetablerere eller samarbeid mellom bedrifter.
Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
Tiltak som får støtte fra næringsfondet må bidra til å skape nye, eller sikre
eksisterende arbeidsplasser.

Tiltak kan være investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og
merkevarebygging, produktutvikling, kompetansehevingstiltak, markedsundersøkelser,
bedriftsutvikling, rådgivning, bedriftsnettverk e.l.
Tiltak kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader, avgrenset til maksimalt
150 000 kroner.
Kommunen kan vurdere en høyere finansieringsandel (inntil 75 %) til nyetablererer.
Et prosjekt skal ikke gis støtte over lengre tid enn 3 år.
Støtte fra det kommunalt næringsfondet skal ha en utløsende effekt. Det betyr at
midlene skal bidra til at tiltak som ellers ikke ville ha blitt gjennomført, blir realisert.
6. Avgrensinger
Kommunalt næringsfond kan ikke brukes til:
Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantier
Kjøp av aksjer eller investering i egenkapital uavhengig av organisasjonsformer
Ordinær drift av bedrifter. All støtte som ikke er knyttet til konkrete utviklingsprosjekt
blir sett på som driftsstøtte. I bedrifter vil dette for eksempel gjelde vedlikehold og
utskifting av gammelt utstyr med nytt utstyr av samme type.
Investeringer i, og ordinær drift og vedlikehold av, offentlige oppgaver.
Tilretteleggende næringsutviklingsarbeid i regi av kommunen eller andre
organisasjonar.

7. Satser for egeninnsats
Ved utregning av kapitalbehov inngår normalt rene pengeutlegg. Unntaksvis kan egen
arbeidsinnsats regnes inn i kapitalbehovet. Egeninnsats for privatpersoner kan prises
inntil kr.200,- pr. time.
Dersom tilskuddsmottakeren er et regnskapspliktig selskap som bruker egne tilsette i
form av eget arbeid, må selskapet kostnadsføre eigeninnsatsen i regnskapet for at det
skal kunne vere del av godkjent kostnadsgrunnlag. I slike tilfelle skal egeninnsatsen
settes til 1,2 promille av årslønn, maks kr.600,- pr. time.
Det skal føres timeliste for dokumentasjon.
8. Utbetaling
Tilskuddsmottaker skal føre separat regnskap for bruken av tilskuddet. Sluttutbetaling
skal i utgangspunktet skje etterskuddsvis mot rapport og regnskap. Kommunene kan
vurdere vilkår for delutbetalinger men det skal ikke betales ut mer enn 75% av
tilskuddet før prosjektet er avsluttet og sluttrapport godkjent.
For tilskudd over kr.100.000 kreves det revisorattestert regnskap og prosjektrapport.
Tilskuddsmottaker som ikke er revisjonspliktig kan få regnskapet stadfestet av
autorisert regnskapsfører.

8. Klagerett
Vedtak om kommunale næringsfond er enkeltvedtak, og kan påklages etter
kommunelovens §29 og forvaltningslovens §28. Klage sendes til kommunen og
behandles av kommunen sin egen klagenemnd.
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