
 

RETNINGSLINJER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND 

Retningslinjene er vedtatt i Tydal kommunestyre _______ i Ksak _______. 

Retningslinjene erstatter Vedtekter for Tydal kommunes næringsfond av 19.02.2004. 

 

Tydal kommunes næringsfond tilføres årlig en andel av konsesjonsavgiftene fra Trondheim 

Elektrisitetsverks utbygging av Nea Jfr. Kongelig resolusjon av 23. august 1968. Størrelsen på dette 

beløpet fastsettes årlig av kommunestyret. 

Disse midlene, sammen med eventuell påfylling av egne kommunale midler og renteinntekter av 

utlån, utgjør næringsfondet. Støtte fra næringsfondet kan gis som tilskudd og/eller lån. 

 

1. FORMÅL 

Alternativ 1: Formålet med næringsfondet er å trygge bosettinga i Tydal gjennom å stimulere til 

nyskaping, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på 

varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med strategisk næringsplan og 

kommuneplanens målsetninger. 

Tilskuddet gjelder i utgangspunktet alle næringer inkludert jordbruk i Tydal kommune, og 

kommunens næringsplan skal være retningsgivende for bruken av midlene. 

Fondsmidlene kan brukes til kommunale utbyggingstiltak, kommunale fellestiltak og offentlige 

kommunikasjoner. 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld, garanti for lån eller til løpende drift av gårdsbruk, 

bedrifter og kommunen. 

Unntatt er dekning av driftsutgifter til kommunens løpende næringslivsarbeid. 

Ingen har rettmessig krav på støtte fra fondet. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering 

av hver enkelt søknad. 

Alternativ 2: 

Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringslivet, sysselsettingen og bosetting i Tydal 

kommune. Hovedmålsettingen er å skape flere arbeidsplasser og/eller ta vare på de arbeidsplassene 

som finnes. Alle tiltak som får støtte bør gi grunnlag for økonomisk vekst og utvikling. (Det skal likevel 

være slik at stimuleringstiltak også blir vektlagt). 

Midlene skal prioriteres slik: 

 1. Støtte til etablering av ny næringsvirksomhet 



 2. Støtte til eksisterende virksomhet der tiltaket vil føre til økt sysselsetting 

 3. Videreutvikling av eksisterende bedrifter som gir økte tjenester 

 4. Støtte til eksisterende bedrifter for å opprettholde arbeidsplasser 

 

2. TILSKUDDSFORMER 

Samlet lån og tilskudd fra fondet til et prosjekt skal ikke utgjøre mer enn 50 % av prosjektets 

totale kostnad. For prosjekter som styrker kvinner og ungdoms sysselsettingsmuligheter kan 

samla lån og tilskudd utgjøre inntil 75 % av total kostnad. Prosjekter med kapitalbehov under kr. 

25.000,- støttes ikke av næringsfondet. 

Tilskudd til bedriftsutvikling: 

 Etablering av ny virksomhet 

 Produkt- og ide- utvikling 

 Markedsføring/markedsanalyser (nytt marked eller nytt produkt) 

 Opplæring/kompetanseheving i forbindelse med utviklingstiltak  

 

3. FORHOLDET TIL INTERNASJONALE AVTALER 

4. VILKÅR 

5. SØKNAD 

Det er 2 årlige søknadsfrister for lån og tilskudd. Disse er 1. mars og 1. oktober. 

Søknader skal inneholde følgende opplysninger: 

1. Personalia – navn, adresse, telefon, mailadresse. Utdanning og yrkeserfaring, eller navn på 

foretak og foretaksnummer samt firmaattest. 

2. Prosjektbeskrivelse – hva det søkes om støtte til. Beskrivelse av forretningside, marked, 

kunder, konkurranse. Søknadsbeløp. Begrunnelse for søknad. 

3. Regnskap – for etablerte bedrifter 

4. Investeringsbudsjett – hva det skal investeres i og hvor mye. Alle summer eksklusive mva.  

5. Finansieringsplan – oversikt over egenkapital, banklån og eventuelle andre 

finansieringskilder. 

6. Driftsbudsjett – oppstartsåret + 2 år. 

7. Skatteattest. 

Prosjekt som er startet etter at søknad er levert men før behandling, vil bli vurdert på lik linje med 

øvrige søknader. Dette vil være på eget ansvar uten garanti for støtte.  

 

 

6. FORVALTNING 

7. KLAGEADGANG 



Avgjørelser kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Søker skal gjøres kjent med 

klagerett ved behandling. Avgjørelser fattet administrativt skal klages til fondsstyret. Avgjørelser 

av fondsstyret skal klages til Kommunestyret. 

8.  


