
NÆRINGSFONDETS COVID-19-MIDLER 

Formål 

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. 

Covid-19-midler skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetning 

og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør 

menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

 

Tilskuddets størrelse 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektet 

kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. 

 

Prioriterte innsatsområder for næringsfondet: 

I hovedsak reiseliv og servicenæringer som vurderes har vært mest utsatt under 

pandemien, men også marine næringer energinæring, kompetanse og entreprenørskap (dette i 

henhold til Båtsfjord Kommunes strategiske næringsplan 2016-2019) 

• Kompetanseinvesteringer (§4-1) 

• Etableringsprosjekt (§4-2) 

• Tiltak som fører til økning i sysselsetningen i bedriften (§4-3) 

• Tiltak som fører til betydelig lønnsomhetsforbedring eller utvikling i bedriften (§4-3) 

• Tilskudd til tiltak som skaper eller representerer nye produkter og tjenester utover det 

bedrifter driver med til vanlig (§4-3) 

• Tilskudd til virksomheter eller områder som er prioritert i kommunens strategiske 

næringsplan og/eller tilhørende årlige handlingsplan (§4-4) 

• Samfunnsnyttige tiltak (profileringstiltak, utviklingsarbeid, deltakelse på messer) 

• Infrastruktur 

• Kommunalt tiltaksarbeid, grunnlagsinvesteringer (f.eks. planlegging og utbygging av 

næringsareal) 

Det gis ikke tilskudd fra næringsfondet til: 

• Gjeldssanering 

• Vanlig utdanningsløp som er en del av jobbkrav for ansatte 

• Garantier og lån 

• Tiltak som er et ledd i bedriftens ordinære drifts- eller utviklingsarbeid 

• Investeringer i mobilt transportutstyr, herunder truck, traktor, bil, lastebil mm. 



• Grunnopplæring for etablerte bedrifter 

• Lovpålagte tiltak 

•  Fysiske investeringer som pc, skrivere, kontorrekvisita, innredninger etc. innen ordinær 

drift  

Næringsstyret kan gi tilskudd som er en lavere andel. Det må da være begrunnet særskilt. 

Dette vil særlig være aktuelt i perioder når fondets midler er neste brukt opp. 

 

Prosjektenes kapitalbehov 

Følgende beløpsgrenser gjelder for støtte fra næringsfondet (grensene gjelder prosjektets 

totale kostnad – ikke støttebeløp): 

 1. Kompetanseheving  kr. 500.000,- 

 2. Etableringsprosjekt  kr. 500.000,- 

 3. Bedriftsutvikling  kr. 500.000,- 

 4. Prioritert tiltak  kr. 500.000,- 

Faller ikke søknaden inn under noen av kommunens satsingsområder eller at søknadsbeløpet 

er for høyt, vil søknaden bli returnert til søker. 

 

Fondsstyre og forvaltning 

Formannskapet fungerer som næringsstyret. 

Rådmannen har møte og talerett. 

Søknad 

Søknader sendes til administrasjonen på fastsatt søknadsskjema. Søknadskjema finne man på 

regionalforvaltning.no, der oppretter man seg en bruker. Søknadsfrister kunngjøres på 

Båtsfjord Kommunes hjemmeside og i lokal-avisa. 

 

I vurderingen av søknaden om tilskudd legges det særlig vekt på  

• I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetning og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensiale 

• I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

• Hvor raskt tiltaket kan komme i gang 

 



Møteplan 

Bevilgning av tilskudd blir gjort av formannskapet. 

 

Tilsagnsbrev 

Innvilget søknad skal bekreftes med tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevet skal sendes hver enkelt 

mottaker og skal inneholde følgende: 

• Formål og hva slags tiltak midlene skal nyttes til 

• Eventuelt vilkår som knytter seg til bruken av midler, herunder krav til dokumentasjon 

før de kan utbetales 

• Tidsfrist for bortfall av tilsagn 

• Utbetalingspunkt, utbetalingsrutiner 

• Mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige 

forutsetninger, for eksempel tilbakebetaling 

 

Utbetaling av tilskudd 

Innvilget støtte blir utbetalt når næringsfondets administrasjon mottar anmodning om 

utbetaling. 

Kopi av dokumenterte utgifter og underveis/sluttrapport må være vedlagt. Tilskudd som ikke 

har blitt benyttet innen 1 år etter de er gitt, tilbakeføres næringsfondet. 

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert 

som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det 

nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales 

ved oppstart av tiltaket.  

 

I forbindelse med tildeling av fondsmidler gjelder i hovedsak følgende retningslinjer: 

 

• 50 % av midlene utbetales ved innrapportering til administrasjon halvveis i prosjektet. 

• Resterende midler blir utbetalt ved prosjektets slutt der det skal foreligge en 

sluttrapport som forteller om målene som er nådd samt et prosjektregnskap i henhold 

til budsjett 

• Relevant dokumentasjon som næringsstyret måtte ønske 

• Anmodning om utbetaling må skje senest 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet og 

sluttrapport levert 

• Midler som ikke er benyttet 1 år etter tildeling vil bli trukket tilbake og tilbakeført til 

næringsfondet 

 


