Muligheter for tilskudd og lån fra Nærøy kommune
Nærøy kommune har noen øremerkede midler til næringsutvikling disponibelt. Disse
midlene er avsatt i fond, og retningslinjer for tildeling fra de ulike fondene er fastsatt av
formannskapet.
Kommunalt Tiltaksfond:
Dette er et fond som får årlige tildelinger fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, for 2011 var
dette kr 180.000,-. I tildelingskriteriene heter det at ungdom og kvinner skal prioriteres, men andre
kan også søke fondet om midler.
Midlene gis som tilskudd, med en øvre grense på 10.000,-. Det er utarbeidet eget søknadsskjema
for dette fondet.
NTE-fondet:
Dette fondet har sin bakgrunn i et engangsbeløp som NTE i 2005 overførte til Nærøy
kommune for disponering til næringsutvikling. Fondet er pr januar-12 på ca kr 285.000,-.
Her kan man søke om lån og tilskudd, etter retningslinjer vedtatt i formannskapet, sak 99/05:
Bruken av NTE-fondet skal prioritere prosjekt som gir direkte sysselsettingsmessig
effekt. Som basis ligger en vurdering av prosjektenes lønnsomhet, inntjening og
sannsynliggjøring for lønnsom drift over tid.
Med bakgrunn i det overordnede mål om å opprettholde bosettingsmønsteret i
kommunen, må det tas hensyn til geografiske forhold ved støtte til etablering av bedrifter/
foretak. Dette for å sikre aktivitet, sysselsetting og bosetting i alle deler av kommunen.
For perioden prioriteres marin sektor (f.eks. skipsbygging med underleverandører),
videreforedling av fisk/ sjøprodukter.
Tiltak hvor det satses på IKT-baserte varer og tjenester, tilførsel av IKT-kompetanse til
næringslivet og annen informasjonsteknologisk virksomhet prioriteres.
Kulturbasert næringsutvikling skal prioriteres.
Etablering av kvinnelige arbeidsplasser prioriteres.
Etablering av arbeidsplasser for ungdom under 30 år prioriteres.
I tilfeller der det kan gjennomføres fellesprosjekt skal disse prioriteres framfor prosjekt
for enkeltbedrifter.
Tiltak som kommer som en følge av arbeide med strategisk næringsplan (tiltaksplaner/
handlingsplaner i grendelag o.l.) skal prioriteres.
Stedsutvikling skal prioriteres.
Offentlige prosjekt som kan sannsynliggjøre sysselsettingsmessig effekt skal prioriteres.
Tiltak innenfor reiseliv som er i tråd med prosjektet Namdalskysten, som genererer
reiselivsvirksomhet gjennom tilrettelegging og fellestiltak, prioriteres.
Tiltak som anses å kunne gi økt vekst i landbruksnæringen prioriteres. Tiltak som er i
tråd med det offentlige prosjektet ”Kystbonden, en framtidig verdiskaper”, prioriteres. Det
settes krav om at prosjektet er med på å sikre bosetting / sysselsetting på det enkelte bruk.

Prosjekt/ tiltak som har miljøeffekt skal prioriteres.
Investeringer kan støttes med lån inntil 20% av godkjent kostnadsoverslag; ungdom og
kvinner kan støttes med lån inntil 30%. Det settes en øvre ramme på kr 100.000.
Bedriftsutvikling kan støttes med tilskudd inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag;
ungdom og kvinner kan støttes inntil 50%. Det settes en øvre ramme på kr 50.000.
Det settes korte tidsfrister for gjennomføring av tiltakene i samråd med søkerne.
Støtte innvilges vanligvis ikke dersom søknaden ikke er sendt før prosjektet er igangsatt.
Til grunn for beregning av støtte skal kun eksterne kostnader medregnes.
Dersom prosjektene kommer over de grenser som er satt mellom kommunal og
fylkeskommunal behandling, skal disse søkes finansiert av slik overordnet myndighet.
Dersom særlige grunner foreligger, kan disse prinsippene fravikes.
Formannskapet tillegges avgjørelsesmyndighet i saker hvor fondet skal disponeres. For
øvrig vil kommunens delegasjonsreglement gjelde også her.
Det er ikke eget søknadsskjema for NTE-fondet, men man kan gjerne benytte samme skjema som
for kommunalt tiltaksfond.
For begge disse fondene gjelder at tilskuddene utbetales etterskuddsvis mot fremvisning av
dokumenterte utgifter i henhold til søknaden.
I tillegg til de kommunale fondene er det også muligheter til å søke midler fra
Regionalt fond, som disponeres av Kystgruppen med Ytre Namdal Næringsutvikling på
Rørvik som sekretariat. Her gis det midler i form av tilskudd til tiltak av regional art. Kriteriene
følger innsatsområdene i Regional utviklingsplan (RUP) for Nord-Trøndelag fylkeskommune.
For det regionale fondet er det utarbeidet eget søknadsskjema.
Hvis du har spørsmål angående søknadsprosedyrer eller har behov for annen hjelp i
forbindelse med søknad til kommunale eller regionale fond, ta kontakt med Camilla Vågan på
tlf. 74 38 27 12 eller camilla.vagan@naroy.kommune.no

