Forvaltningsprinsipper for Trysil kommunes kraftfond 2018-2020
Vedtatt av kommunestyret 7.11.2017
Dagens vedtekter for kraftfondet opprettholdes.
Søknader behandles fortløpende.
Følgende søknader prioriteres:
Søknader som er i tråd med vedtatte mål i kommunens næringsplan.
Næringsretta prosjekter, dvs. prosjekter som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet, økt
sysselsetting, eller som ledd i utvikling av nye produkter og/eller bearbeiding av nye
markeder, prioriteres.
Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme arbeidsplasser vil bli prioritert, enten ved:
- Knoppskyting/videreutvikling i eksisterende bedrifter
- Nyetableringer
- Tilflytting av bedrifter
Generelle krav til alle bedriftsretta søknader:
Det enkelte prosjekt må på sikt, dvs. innen en tre-årsperiode, bli bedriftsøkonomisk
lønnsomt.
Søker må ha gjennomføringsevne og ressurser til å gjennomføre etableringen. Følgende
faktorer vil bli spesielt vurdert:
- Forretningside, utviklings- og sysselsettingspotensial
- Markeds- og konkurranseforholdene i bransjen
- Søkers kompetanse og gjennomføringsevne
For videreutvikling i eksisterende bedrifter kan følgende støttes:
- Markedsundersøkelser og planlegging
- Produktutvikling
- Markedsintroduksjon av nye produkter og tjenester
- Investeringer i utstyr og maskiner, dvs. i varige og avskrivbare driftsmidler
- Investeringer i bygninger ved utvidelser
- Kjøp av styrekompetanse
For nyetableringer kan følgende støttes:
- Utvikling av forretningsplan
- Konsept/produktutvikling, markedsanalyser/konkurrentanalyser
- Markedsintroduksjon
- Mindre fysiske investeringer (varig driftsmidler) for å etablere virksomheten
- Kjøp av styrekompetanse
Støtte til landbruksretta prosjekter:
Følgende type prosjekter prioriteres:
- Tilskudd til kjøp av mjølkekvoter. Tilskuddsbeløpet heves fra kr 0,80 per kjøpt liter til
kr 1,20 per kjøpt liter.
- Prosjekter som kan bidra til videreforedling av vilt- og husdyrprodukter
- Prosjekter med målsettinger og tiltak i skjæringspunktet mellom jordbruk og reiseliv

- Prosjekter fra eiere som ikke kan støttes med BU-midler, dvs. eiere av ikkekonsesjonspliktige eiendommer eller der tiltaket ikke plasseres på eiendommen, men
som ellers er i tråd med vedtatte målsettinger
Støtte til tiltak innenfor industri, bygg- og anlegg og skogbruk, jf. kommunestyrets
vedtak i PS 17/23:
Midlene skal nyttes på slik måte at de ikke konkurrerer med Innovasjon Norges bedriftsretta
virkemidler, men skal komplettere disse og utløse lokal aktivitet som er viktig for å nå den
overordna målsettingen om å skape flere lønnsomme arbeidsplasser.
Støtteform:
Støtten gis kun i form av tilskudd.
Målgrupper:
- Industri; mekanisk og tremekanisk
- Bygg og anlegg
- Skogbruk
Innenfor skogbruk kan følgende støttes:
- Videreforedling av lokalt virke
- Ny bruk av tre
- Infrastruktur; dvs. utbedring av flaskehalser på kommunale veger, som for
eksempel snuplasser og bruer
Ordningen omfatter ikke ordinær skogproduksjon, dvs. tiltak fra planting til levering
av virke ved bilveg.
Faser som kan støttes:
Fra ideutvikling, prosjektutvikling og til bedriftsutvikling.
Følgende tiltak kan støttes:
- Ide- og produktutvikling
- Planlegging; utvikling av forretningsplaner, markedsplaner og undersøkelser
- Kompetanseheving
- Investeringer i maskiner, utstyr (varige og avskrivbare) og lokaler
- Styrekompetanse
Grendeutvalg:
Ordningen med tilskudd til grendeutvalgene videreføres på samme nivå som tidligere, dvs. kr
15 000 per år.
Støttenivå:
- For fysiske investeringer kan det gis tilskudd inntil 25 % av godkjent
kostnadsoverslag.
- For myke investeringer kan det gis tilskudd inntil 30 % av godkjent
kostnadsoverslag.
- Samlet offentlig støtte kan ikke overstige 50 %.
- Eget arbeid kan godkjennes som en del av finansieringen med inntil kr 350 per time
eller 1 promille av brutto årsinntekt.
Tilskuddene gis etter regelverket for bagatellmessig støtte. En øvre grense for støttebeløp
per prosjekt må holdes innenfor de maksimale rammer som følger av ESAs statsstøtteregler.
For tida er dette 200 000 ECU (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år)
over en tre-årsperiode fra det tidspunkt en bedrift er tildelt bagatellmessig støtte.

Det må foreligge særskilte grunner for å støtte:
- Enkeltprosjekter som er i tråd med Innovasjon Norges strategier
- Søknader om tilskudd under kr 15 000
Dette støttes ikke:
- Virksomheter innen detalj/agentur/engros/netthandel, import, transport og finansielle
tjenester
- Virksomheter som skal tilby tjenester som det offentlige er lovpålagt å tilby, og/eller
som skal baseres på offentlig støtte
Frist for gjennomføring av prosjekt:
Det settes en frist på to år for gjennomføring av prosjektene. Det kan søkes om forlengelse i
ytterligere ett år. Søknaden må begrunnes.
Fullmakter:
Rådmannen gis fullmakt på inntil kr 100 000 til utarbeidelse av utredninger, analyser, kurs og
kompetansehevende tiltak under forutsetning av at disse er i tråd med overordna planer og
strategier og refereres på førstkommende møte i fondsstyret.
Søknader med innstilt søknadsbeløp på inntil 50 000 kroner kan avgjøres administrativt av
rådmannen og meddeles fondsstyret som referatsaker. Slike saker har klageadgang med
fondsstyret som klageinstans. Rådmannen kan likevel velge å la fondsstyret behandle
søknader som er innenfor rådmannens fullmakt.

