Vedtekter for næringsfond i Jevnaker
kommune Forslag til reviderte vedtekter til behandling i
kommunestyret 13.10.2016
1. Hjemmel og formål
a. Jevnaker kommunes næringsfond skal primært gi støtte til næringsutviklingstiltak som kan
trygge og skape nye arbeidsplasser i Jevnaker kommune. Fondet skal være et lavterskelfond det skal være enkelt å søke og å få tildelt støtte.
b. Kommunestyret kan endre fondets størrelse, primært i tilknytning til den årlige
budsjettbehandlingen.

2. Prioriterte bransjer






Småindustri
Håndverk
Tjenesteyting
Lokal matforedling
Reiseliv/kulturbasert næring.

3. Bruk av fondsmidlene
a. Etablererstipend.
Støtten kan brukes til kostnader i forbindelse med oppstart av foretak, så som
markedsundersøkelse, enkelt reklamemateriell eller mindre investeringer i kontorutstyr eller
verktøy.
Stipendet kan dekke inntil 75 % av investeringskostnaden
b. Tilskudd til næringstiltak i eksisterende foretak.
Fondet kan også gi støtte til videreutvikling av eksisterende foretak, samt til eksisterende
foretak der det er foretatt eierskifte. Foretak med sunn økonomi og/eller der tiltaket kan gi
økt antall arbeidsplasser bør prioriteres.
c. Tilskudd til fellestiltak for næringslivet i kommunen.
d. Utviklings- og utredningskostnader i samarbeid med Ringerike etablerersenter (RES).
e. Forskuttering av kapitalkrevende utgifter.
Det er en forutsetning at det før utbetaling fra fondet foreligger tilsagn om annen offentlig
støtte og at tilsvarende beløp senere føres tilbake til fondet ved konvertering av lån/tilskudd.

4. Vilkår for tilskudd
a. Samlet støtte til private næringstiltak skal normalt ikke overstige 50% av det totale
kapitalbehovet, med unntak for etableringsstipend (jfr. pkt. 3a)
b. Krav til egenkapital for private næringstiltak settes til minimum 20%.

5. Fondsstyre og saksbehandling
a. Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet /etablererstipend. Vedtaksgrense per
enkelttiltak er 2G.
b. Rådmannen er fondsstyrets arbeidsutvalg og har fullmakt til å disponere inntil 1/3 G i
enkeltsaker.
c. Søknad om støtte skal sendes skriftlig til Jevnaker kommune.
Søknad om etablererstipend skal sendes på eget skjema.
d. Ringerike Etablerersenter utfører fortløpende rådgivning/saksbehandling og fremmer
anbefaling for Jevnaker kommune. Kommunen fatter vedtak og foretar eventuell utbetaling
av tilskudd.

6. Rapportering – krav til søkeren
Søker skal dokumentere at midlene er benyttet som forutsatt i tildeling. Dette gjøres via
regnskap m/bilag, godkjent av foretakets revisor eller autorisert regnskapsfører.

7. Årsmelding, regnskap og budsjett
Årsmelding og regnskap for fondet legges fram for kommunestyret som en del av den årlige
regnskapssaken.

8. Varighet
Vedtektene gjelder fra 1.11.2016 og inntil Jevnaker kommunestyre vedtar ny revisjon.

