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Grunnlag for tildeling av midler fra Averøy kommunes næringsfond  
 

1. Ramme 

Averøy kommune kan gi tilskudd fra næringsfondet. Rammen blir vedtatt i 
budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember og næringsutvalget fatter vedtak om 
tildeling til søkere.  
 

2. Mål 

Kommunale næringsfond skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i 
Averøy. Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetablererer som bidrar til vekst 
ved å skape nye arbeidsplasser, som bygger opp om FNs bærekraftsmål. 
 

3. Grunnvilkår  

Det kan gis støtte til bedrifter, nyetablererer eller samarbeid mellom bedrifter. Søker må 
være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Etableringen må være 
lokalisert i Averøy.  
 
Tiltak som får støtte fra næringsfondet bør bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende, 
arbeidsplasser.  
 
Tiltak kan være investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og merkevarebygging, 
produktutvikling, kompetansehevingstiltak, markedsundersøking, bedriftsutvikling, 
rådgiving, bedriftsnettverk e.l.  
 
Det skal fremkomme av søknaden hvordan bærekraft er vurdert og hvilke bærekraftsmål 
tiltaket støtter opp om.  
 
Det skal fremkomme av søknaden hvordan tiltaket bygger opp under trygge og miljøvennlige 
arbeidsplasser. 
 
Tiltak kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader.  
 
Et prosjekt skal ikke gis støtte over lengre tid enn tre (3) år. Støtte fra kommunalt 
næringsfond skal ha en utløsende effekt.  
 
Kommunalt næringsfond skal supplere, ikke erstatte, andre offentlige støtteordninger for 
bedrifter.  
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4. Avgrensinger  

• Næringsfondet 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 knytt 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.  

• Utvikling av boliger. Forslag: Utvikling av eiendom og … Falt mot en stemme  

• Tilretteleggende næringsutviklingsarbeid i regi av kommunen eller andre organisasjoner  

 
5. Satser for egeninnsats  

Ved utregning av kapitalbehov inngår normalt rene pengeutlegg. Unntaksvis kan egen 
arbeidsinnsats regnes inn i kapitalbehovet. Egeninnsats for privatpersoner kan prissettes 
inntil kr. 200,- pr. time.  
 
Dersom tilskuddsmottakeren er et regnskapspliktig selskap som bruker egne ansatte i form 
av eget arbeid, må selskapet kostnadsføre egeninnsatsen i regnskapet for at det skal kunne 
være del av godkjent kostnadsgrunnlag. I slike tilfeller skal egeninnsatsen prissettes til 1,2 
promille av årslønn, maks kr.700,- pr. time. Det skal føres timeliste for dokumentasjon.  
 

6. Styrende dokument  

Kommunens strategi for næringsutvikling skal ligge til grunn for kommunens bruk av 
næringsfondet, jf. Averøy 2032 Kommuneplanens samfunnsdel s. 20, se vedlegg.  
 

7. Forvaltningsansvar  

Kommunen har vedtaksmynde, men kan delegere forvaltningsansvaret til en annen 
forvalter. Da må kommunen utarbeide oppdragsbrev eller avtale som innehold vilkår for 
forvaltning av fondet.  
 

8. Regelverk for statsstøtte  

Tilskudd fra kommunale næringsfond er regnet som bagatellmessig støtte etter EØS-
regelverket. En bedrift kan motta maksimalt 200.000 euro bagatellmessig støtte over en 
rullerende treårsperiode. Det er bedriften sitt ansvar å oppgi tidligere mottatt bagatellstøtte 
i søknaden.  
 

9. Kunngjøring  

Muligheten til å søke støtte fra kommunalt næringsfond skal kunngjøres. Kunngjøringen må 
opplyse om målgruppe, formålet med ordningen, tildelingskriterium, hvilke opplysninger 
som trengs i søknaden og eventuell søknadsfrist.  



 

 

4 

10. Søknad  

Støtte fra kommunalt næringsfond kan bare tildeles på grunnlag av søknad. Kommunen skal 
motta og behandle alle søknader i søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.  
 

11. Tildelingsbrev  

Avgjørelse om tildeling av tilskudd skal være skriftlig dokumentert. Det skal sendes 
tildelingsbrev til hver enkelt tilskuddsmottaker. Tilskuddsmottaker skal skriftlig akseptere at 
tilskuddet er mottatt med de vilkårene som gjeld.  
Tildelingsbrev skal inneholde:  

• Formål, dvs. hvilke-t tiltak tilskuddet skal brukes til  

• Tilskuddsbeløp  

• Utbetalingsvilkår  

• Vilkår for bruken av tilskuddet og eventuell frist for mottaker til å akseptere vilkårene 

• Krav til rapportering  

• Informasjon om kontrolltiltak som kan bli iverksatt  

• Mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for 
tilskuddet  

• Informasjon om klagerett.  
 

12. Klagerett  

Vedtak om kommunale næringsfond er enkeltvedtak, og kan klages på etter 
forvaltningsloven §28. Klage skal behandles i formannskapet.  
 

13. Utbetaling  

Tilskuddsmottaker skal føre separat regnskap for bruken av tilskuddet. Sluttutbetaling skal i 
utgangspunktet skje etterskuddsvis mot  

• en kort rapport om måloppnåelse sett opp mot søknad 

• 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.  
Rapport og regnskap skal godkjennes av kommunen før sluttutbetaling av tilskudd.  
 
  

http://www.regionalforvaltning.no/
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Vedlegg fra Averøy 2032 – kommuneplanens samfunnsdel s. 20 

Næringsliv  
Mål 2032:  

Averøy har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv med trygge arbeidsplasser og 
næringsklynger som etterspør lærlinger, fagarbeidere og arbeidstakere med utdanning fra 
høyskoler og universitet. Regionen har utdanningstilbud som næringslivet og ungdom 
etterspør og som sikrer høy sysselsetting i kommunen og regionen.  
 
Satsingsområdet innebærer:  
 

• Ivareta og utvikle mangfoldet i kommunens næringsliv  

• Trygge og miljøvennlige arbeidsplasser  

• Administrativ ressurs som jobber med samfunns- og næringsutvikling  

• Bærekraftig reiseliv/turisme gjennom reiselivsstrategi  

• Etablere en møtearena for næringsliv og næringsklynger  

• Være en ledende fiskeri- og havbrukskommune  

• Ivareta og legge til rette for byggenæringen  

• Sikre produksjonsarealene i jordbruket  

• Å ha gode kompetansemiljø og relevante utdanningstilbud  

• Styrke lokalt næringsliv gjennom utdanningstilbud på Campus Kristiansund  

• Flere lærlingeplasser  

• Få etablert fiskeribase i kommunen  

• Sikre og utvikle fiskeflåten i kommunen og etableringen av landanlegg 

• Samarbeid med og støtte fra nabokommuner  

• Støtte arbeidet med å få flere unge til å satse lokalt  

• Flere kvinner i primær og sekundærnæringene  

• Sikre arealer til næringsetablering  

• Få flere med funksjonsnedsettelser i arbeid  

• Trygge og miljøvennlige transportløsninger  
 
Havbruksnæringen er utpekt som nasjonalt satsingsområde i Norge, og den opplever for 
tiden en stor vekst med gode jobbmuligheter. Det globale konsumet av sjømat har vokst 
kraftig de siste årene, og det forventes stadig å øke i tiden fremover. Fremtidens vekst innen 
sjømat må baseres på oppdrett. Da er det fine samspillet mellom teknologi, miljø, 
vannkvalitet og organismenes trivsel oppskriften for å få til godt havbruk. Averøy har vært og 
vil fortsatt være en foregangskommune innen fiskeri- og sjømatproduksjon. Utvikling av 
eksisterende næringer og næringsklynger betyr innovasjon, robusthet og interessante 
arbeidsplasser.  
 
Averøy med Atlanterhavsveien som ett av landets mest besøkte reisemål må videreutvikle 
sine fortrinn med severdigheter, natur og lokal kultur. Bærekraft, grønn omstilling og 
sirkulærøkonomi vil prege framtidens reiselivsnæringer. 
 


