
BØ KOMMUNE

 

Regelverk for Kommunalt Næringsfond
Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16

§ 1.  FORMÅL 

Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten 
a) Bidrar ti å styrke og videreutvikie næringsiivet og arbeidsmarkedet i Bø kommune,  eiier
b) Bidrar ti at Bø kommune biir mer atraktv å bo i og fyte ti 

Kommunalt Næringsfond finansieres av bevilgninger fra staten via Nordland 
Fylkeskommune, eventuelt supplert av kommunestyrets bevilgninger i de årlige budsjettene. 

§ 2.  MÅLGRUPPE

Alle offentlige og private aktører med konkrete prosjekt/tiltak som er i tråd med formålet, kan
søke om tilskudd. Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper. 

§ 3. TILDELINGSKRITERIER

For at tilskudd skal kunne innvilges, må følgende kriterier oppfylles: 
1. Prosjektet/titaket må være i tråd med Nordiand fyikeskommunen og Bø kommune sine måi 

og strategier 
2. Det må sannsyniiggjøres at prosjektet/titaket har distriktspoiitsk virkning 
3. Prosjektet/titaket må ha god kvaiitet 
4. Søker må som hovedregei ha bostedsadresse i Bø kommune,  og bedrifen det søkes om 

støte ti må som hovedregei være registrert med adresse i Bø kommune
5. Søker må ha god gjennomføringsevne 
6. Tiiskuddet må ha utiøsende efekt – det er ikke tistrekkeiig at tiskuddet medvirker ti å 

opprethoide et tibud 
7. Prosjektet/titaket må ikke være konkurransevridende 

§ 4  SÆRLIG OM STØTTE FRA GRÜNDERFONDET

Gründerfondet følger de samme reglene som det ordinære kommunale næringsfondet, med 
tillegg av denne paragraf:

Tel: 76 11 42 00 E-post: post@boe.kommune.no
Fax:   Hjemmeside: Http://www.boe.kommune.no
Besøksadresse 

http://www.boe.kommune.no/


Målgruppen for gründerfondet er unge gründere mellom 18 og 35 år. Disse kan søke om 
støtte fra gründerfondet, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Fondet skal 
brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin 
kompetanse for å kunne starte egen bedrift. 

§ 5.  KOSTNADER SOM TILSKUDDET KAN DEKKE

Tilskudd fra Kommunalt Næringsfond kan dekke deler av kostnadene til kjøp av varer og 
tjenester som er direkte knyttet til realisering av prosjektet/tiltaket. Dette kan være kostnader 
knyttet til bedriftsutvikling, slik som opplæring, rådgiving, produktutvikling, markedsføring, 
markedsundersøkelser, planlegging

Det kan også gis støtte til tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller organisasjoner, slik 
som omdømmearbeid, profilering, kompetanseheving, samarbeidstiltak og så videre. 

Som hovedregel gis det ikke støtte til investeringer. Investeringer kan støttes ved lån fra 
Strategisk næringsfond.

§ 6.  KOSTNADER SOM TILSKUDDET IKKE KAN  DEKKE

Tilskudd fra Kommunalt Næringsfond kan ikke dekke: 
a) Drifskostnader
b) Kausjon eiier annen økonomisk garant 
c) Direkte eiier indirekte investeringer i egenkapitai 
d) Renter og avdrag på iån 
e) Refinansiering av gjennomførte prosjekter 
f) Drif av eiier investering i statiige,  fyikeskommunaie og kommunaie iovpåiagte oppgaver 

utført av fyikeskommunen,  kommunen eiier andre 
g) Avsetting av midier ti uspesifisert fond 
h) Poiitkkforberedende aktviteter i kommunen 
i) Egeninnsats

§ 7.  ØVRE GRENSE FOR STØTTE

Støtte kan gis til prosjekter med et samla finansieringsbehov på inntil kr 300 000. 
Prosjektstøtte / støtte til bedriftsutvikling (jf. § 5) skal som hovedregel ikke overstige 50 % av
totalkostnader. Om det gis tilskudd til investeringer, skal støtten ikke overstige mer enn 10 % 
av samlet investeringskostnad. Støtte kan uansett ikke overstige kr 150 000. 

§ 8.  KRAV TIL SØKNADEN 

Søknad om støtte fra Kommunalt Næringsfond skal fremmes via regionalforvaltning.no. 
Søknaden skal som minimum inneholde følgende opplysninger: 



1. Nødvendige personaiia
2. Beskriveise av prosjektet/titaket – med måisetting og forventede resuitater
3. Pian for gjennomføring – aktviteter,  tdspian,  organisering og samarbeidspartnere 
4. Budsjet med finansieringspian 
5. Søknadssum 

Søker må i søknaden opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte de siste tre årene.

§ 9.  VEDTAKET 

Vedtak om tildeling av tilskudd eller avslag på søknaden er et enkeltvedtak. Melding om 
vedtak skal være skriftlig begrunnet og gis innen rimelig tid. Vedtak om tilskudd gis i et 
tilskuddsbrev. Vedtak om avslag på søknaden gis i et avslagsbrev. 

§ 10.  AKSEPT 

Tilskuddsmottaker skal gi skriftlig samtykke om at tilskuddet aksepteres på de vilkår som 
tilskuddsbrevet angir. Tilsagnet regnes som bortfalt om slik aksept ikke mottas innen 3 
måneder fra vedtaket ble fattet. 

Tilskuddsmottaker skal sammen med samtykket underskrive en erklæring om tilbakebetaling 
om vesentlige forutsetninger for tilskuddet endres. 

§ 11.  VILKÅR FOR TILSKUDDET

Tilskuddsmottaker skal føre separat prosjektregnskap for bruken av tilskuddsmidlene. 
Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenholdes med budsjettet. Regnskapet 
skal inneholde en oversikt over alle inntekter og kostnader knyttet til prosjektet. 

Tilskuddsmottaker skal gi beskjed til kommunen om forutsetningene for søknaden som 
tilskuddet er innvilget på bakgrunn av, blir vesentlig endret. 

§ 12.  OPPFØLGING OG KONTROLL

Tilskudd tildelt fra Kommunalt Næringsfond kan bli utsatt for kontroll fra Riksrevisjonen, 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nordland fylkeskommune eller Bø kommune. 
Tilskuddsmottaker plikter å medvirke i eventuell kontroll. 



§ 13.  UTBETALING 

Tilskuddsbeløpet utbetales i utgangspunktet etterskuddsvis. Minst 25% av tilskuddet skal 
holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og kommunen har mottatt sluttrapport eller 
resultatskjema. 

For tilskudd over kr 100 000 skal det sendes inn prosjektregnskap revidert av revisor, 
alternativt regnskap godkjent av regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig.

§ 14.  SKATTEPLIKT- OG FRITAK 

Tilskudd tildeles i tråd med skattelovens bestemmelser. Enkelte former for bedriftsstøtte, slik 
som transportstøtte, opplæringstilskudd og andre tilskudd som reduserer driftskostnadene, er 
skattepliktige. Investeringstilskudd som er gitt i tråd med forskriften om støtte innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet, er ikke skattepliktige. 

§ 15.  AVSLAG

Søknaden skal avslås om ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt: 
a) Søknaden tifredsstiier ikke tideiingskriteriene
b) Søknaden faiier utenfor formåiet med tiskuddsordningen 
c) Søkeren sender ikke inn nødvendige oppiysninger eter anmodning
d) Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra tideiingskriteriene set i forhoid ti andre søknader 
e) Tidiigere tideiinger ti søker er brukt i strid med forutsetningene 

§ 16.  OMGJØRING OG KRAV OM TILBAKEBETALING 

Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling dersom: 
a) Det framkommer at tiskuddsmotaker har påbegynt arbeidet tiskuddet er ment å dekke før 

tisagnet er innviiget. 
b) Søker har foretat endringer av en siik karakter at forutsetningene for innviigeise ikke ienger 

er ti stede. 
c) Søker ikke aksepterer eventueiie viikår som setes for tiskuddet. 
d) Tiideiingen bygger på uriktge oppiysninger fra søker. 
e) Tiiskuddsmotaker unniater å ievere piiktg rapportering. 
f) Tiiskuddet heit eiier deivis ikke er brukt eter forutsetningene. 
g) Tiiskuddet viser seg å være i strid med EØS-avtaien. 

Omgjøring av vedtak om tilskudd kan føre til at tilskudd helt eller delvis ikke utbetales eller 
ved krav om tilbakebetaling. 

Om prosjektet/tiltaket er gjennomført til en lavere kostnad enn forutsatt tilsagnet og det 
budsjettet tildelingen bygger på, avkortes tilskuddet tilsvarende. 



Om det er gitt tilskudd til investeringer, og eiendelen det er gitt støtte avhendes innen 5 år, 
avkortes tilskuddet tilsvarende. 

§ 17.  KLAGE

Vedtak om tildeling av tilskudd eller avslag på søknaden er enkeltvedtak som kan påklages. 
Formannskapet er klageorgan for vedtak fatta av rådmannen. Kommunestyret er klageorgan 
fatta av formannskapet. Fylkesmannen behandler klager på vedtak fatta av kommunestyret. 

§ 18.  ØVRIGE BESTEMMELSER 

Tilskudd fra Kommunalt Næringsfond skal forvaltes og brukes i samsvar med til enhver tid 
gjeldende sentrale forskrifter og retningslinjer, samt fylkeskommunens føringer og vilkår i 
det årlige tildelingsbrevet. Øvrige vilkår: 

a) Støte skai ikke tideies i strid med EØS-avtaiens bestemmeiser. 
b) Tiiskuddsordningen kunngjøres på regionaiforvaitning.no og på Bø kommune sine 

heimesider. 
c) Tiiskudd kan kun gis i innti 5 år. 
d) Innti 5% av de åriige tiskuddsmidiene avsetes ti dekning av kommunens administrasjons- 

og gjennomføringskostnader. 

§ 19.  DELEGASJON AV MYNDIGHET 

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om støtte fra Kommunalt 
Næringsfond for inntil kr 50 000 for enkeltsak. Formannskapet delegeres myndighet til å 
avgjøre søknader om støtte fra Kommunalt Næringsfond for saker som overstiger kr 50 000. 
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