VEDTEKTER FOR MELDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND
Vedtatt av Meldal kommunestyre, sak KS-015/12, 29.03.2012.

§ 1 Rammer, kapital og avkastning
§ 1.1 Rammer:
Vedtektene erstatter tidligere vedtekter for Meldal kommunes næringsfond. Vedtektene for
Meldal kommunes næringsfond, retter seg etter reglene for bagatellmessig støtte.
Kommunen er pliktig til å forvalte næringsfondet i tråd med retningslinjer vedtatt av SørTrøndelag Fylkeskommune, gitt i årlig tildelingsbrev til kommunen. Kommunen skal hvert år
rapportere bruken av det kommunale næringsfondet jamfør regler i tildelingsbrevet.
De ytre rammene for tildeling og bruk av næringsfond forøvrig er gitt i
• EØS-regelverk
• Statens økonomireglement
• Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for tildeling fra gjeldende
statsbudsjett, kap.551 post 60 og 61.
§ 1.2 Fondskapital:
Fondskapitalen i næringsfondet er satt til kr. 2.000.000,-. Fondskapitalen kan bare benyttes til
lån, herunder ansvarlig lån, og/eller avsettes til garantifond.
§ 1.3 Avkastning:
·

Årlig innbetaling fra Kommunal- og regionaldepartementet til kommunalt næringsfond.

·

Renter og annen avkastning av fondet

§ 2 Støtteformål
Næringsfondet skal nyttes til etablering av ny næringsvirksomhet, og til videreutvikling av
eksisterende bedrifter. Fondet kan også nyttes til infrastrukturtiltak, herunder tilrettelegging
av kommunale næringsarealer, og vannforsyning. Prosjekter som bidrar til å bedre
sysselsettingsmuligheter for kvinner, ulike innvandrergrupper, og ungdom skal prioriteres. 40
% av innsatsen på de næringsretta midlene skal treffe kvinner og 40 % av nye entreprenører
skal være kvinner. Entreprenørskap, nyetableringer og nyskapende prosjekter prioriteres.
Inntil 5 % av næringsfondet kan benyttes til kommunens egne administrasjons- og
gjennomføringskostnader ved forvaltning av det kommunale næringsfondet, jf nærmere
retningslinjer fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Kostnadene skal være knyttet til
søknadsbehandling, tilskuddsforvaltning, prosjektoppfølging og rapportering. Både lønn,
sosiale utgifter, overhead og reisekostnader kan dekkes. Midlene kan ikke benyttes til å dekke
internt utviklingsarbeid, som planleggingsoppgaver (eks kommuneplan), strategiarbeid og
analyser.

Tiltak som kan støttes fra næringsfondet er:
·

Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur. F.eks. regionalt
samarbeid, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, IT-prosjekter og ulike
utredninger/analyser.

·

Fysisk infrastruktur for næringsutvikling. F.eks. planlegging og tilrettelegging av
kommunale næringsarealer, senteropprusting, reiselivsmessig infrastruktur og vannverk.

·

Bedriftsutvikling. F.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, nettverksarbeid,
markedsundersøkelser og planlegging.

·

Investeringer i bedrifter. F.eks. utstyr/maskiner av varig karakter, ved oppstart og
utvidelse av mindre bedrifter.

Retningslinjene som Kommunal- og regionaldepartementet og Innovasjon Norge har
utarbeidet for de fire ovennevnte virkeordningene skal gjelde ved søknadsbehandling, bortsett
fra bestemmelsene om støtteandel, (jfr § 4) og rentevilkår. Det kan ikke gis støtte til
gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver.
Med driftstilskudd menes eksempelvis tilskudd til varekostnader, normale utskiftninger,
moderniserings- eller vedlikeholdsinvesteringer eller andre ordinære og regelmessige
driftsutgifter. Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer
over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter.
Det gis ikke støtte til detaljhandel eller virksomheter som utelukkende driver med videresalg
av varer. Det kan likevel gis støtte til nyetablering av detaljhandel og annen
servicevirksomhet. I vurderingen av støtte til slik virksomhet vil forhold som
konkurransevridning, og om etableringen medfører økt sysselsetting eller nye tilbud i
kommunen, vektlegges.
Ved søknad om økonomisk støtte, skal kommunen ha opplysninger om: søkers bakgrunn,
finansieringsplan, regnskap, skatteattest og opplysninger om det søkes om andre offentlige
støtteordninger. Støtte gis ikke til prosjekter som ellers ville etter all sannsynlighet kommet i
gang uten kommunal støtte. Før prosjekter/tiltak igangsettes skal søknad om støtte til fondet
være sendt Meldal kommune. Såfremt at dette ikke lar seg gjøre, må en gi en
forhåndsmelding til næringsansvarlig i kommunen.
§ 3 Støtteformer
Støtte kan gis som tilskudd og/eller lån. Midlene kan ikke nyttes til garantier for lån til
næringsvirksomhet. Midlene kan ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Det er
likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskaper, utleiebygg etc. som kommunen eier
sammen med private interessenter.
§ 4 Støttevilkår
Samlet støtte fra fondet (tilskudd/lån) til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og
utbygging av private vannverk skal ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Ved
prosjekter som bedrer sysselsettingsmuligheter, og ved nyetablering kan det likevel gis inntil
75 % støtte. For støtteformålene kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet
infrastruktur og fysisk infrastruktur kan prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet. Det er
imidlertid en forutsetning at kapitalbehovsgrensen følges, jfr. § 6.
Rentevilkår for lån fra Meldal kommunes næringsfond, fastsettes lokalt. Lengste løpetid for
lån fra fondet er 15 år.

I vurdering av søknad vil følgende forhold vektlegges:
- Søknadens støtteberettigelse i forhold til vedtekter, forskrifter og rundskriv.
- Kompetanse.
- Om prosjektet vil medføre økt sysselsetting, spesielt når det gjelder målgruppene
kvinner og ungdom.
- Marked for virksomheten.
- Lønnsomhet.
- Om tiltaket er innenfor strategiene i kommunens næringsplan eller utviklingsprosjekt.
Ett enkelt prosjekt eller en og samme bedrift vil normalt ikke støttes med en andel som
overstiger 15 % av fondets disponible beløp. Ved bedriftsstøtte til bedrifter med et større
regionalt, nasjonalt eller internasjonalt marked, samt til bedrifter og etablerere med stort
vekstpotensial, skal det søkes finansiering med Innovasjon Norge.
Det er et krav at bedrifter/virksomheter som innvilges støtte, skal ha registrert sin
forretningsadresse i Meldal kommune. Velger virksomheten å flytte ut av kommunen i
etterkant av innvilget støtte, kan kommunen kreve at tilskuddsbeløpet tilbakebetales og at
restlån forfaller i sin helhet.
§ 5 Tilsagnsbrev
Innvilget søknad skal bekreftes med tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevet skal sendes til hver enkelt
mottaker og skal inneholde bl.a. formål, vilkår, tilskuddsgrunnlag og finansieringsplan,
tidsfrister, utbetalingsrutiner og dokumentasjonskrav, evt. kontrolltiltak og mulige
reaksjonsformer som kan iverksettes.
§6 Prosjektenes kapitalbehov
Kapitalgrenser for de ulike formålene (jfr. § 2) fastsettes i det årlige rammetildelingsbrevet til
Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Prosjekter med kapitalbehov under årlig fastsatte grenser kan støttes fra det kommunale
næringsfondet. Prosjekter over de samme grensene, sendes fylkeskommunen til vurdering og
eventuell finansiering.
Ved interkommunale prosjekter kan den enkelte kommunes andel av finansieringen, tilsvare
den fastsatte kapitalgrensen for formålet.
§7 Statsstøtteregelverket
Vedtektene for Meldal kommunes næringsfond, retter seg etter reglene for bagatellmessig
støtte. Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen. Det kan gis
bagatellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte til primær
stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport.
Maksimal bagatellmessig støtte må ligge innenfor en samlet grense på 200.000 ECU
(omregnet i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) til en og samme bedrift i en
treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte, plikter å opplyse om støtte bedriften har mottatt de
siste tre år.
Ved søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlig midler innen utløpet av treårsperioden,
må støtte fra dette fondet også oppgis.

§ 8 Forvaltning
Formannskapet er fondsstyre. Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til
administrasjonen.
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.
Renter og avdrag tilbakeføres fondet.
§ 9 Klage
Når det gjelder klage, behandles dette etter bestemmelsene om Lovlighetsklage
(Kommunelovens § 59) og Forvaltningsklage (Forvaltningslovens § 28). Kommunestyret er
klageorgan.
§ 10 Årsmelding
Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.
Gjenpart av denne meldingen skal sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag
fylkeskommune.
§ 11 Godkjenning av vedtekter
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunen kan påklage fylkesmannens avgjørelse til
Kommunaldepartementet. Kopi av godkjente vedtekter sendes Sør-Trøndelag
fylkeskommune.
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