LYNGDAL KOMMUNALE NÆRINGSFOND
Retningslinjer for fondet.
FORMÅL:
Lyngdal kommunale næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon
og næringsutvikling i kommunen. Tilskuddene skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til
vekst ved å videreutvikle eller skape nye arbeidsplasser i kommunen.
Følgende forhold vektlegges:
•
•
•
•
•
•

Prosjektets vekst- og utviklingspotensiale
Betydningen for næringsutviklingen i Lyngdal
Søkers mulighet for å lykkes
Bærekraftperspektivet
Blå og grønn næring
Nettverksbygging/ samarbeid/ næringsklynge

Dersom andre eksisterende støtteordninger kan være aktuelle bør søker først søke på disse
ordningene før søknad til Lyngdal kommunale næringsfond sendes inn.
Den nye kommunen skal utarbeide ny kommuneplan og strategisk næringsplan på sikt. Tildelingene
må da også være i samsvar med føringene i disse dokumentene samt føringer i Regionplan Agder
2030 og Regionplan Lister 2030.

Det gis ikke tilskudd til:
•
•
•
•
•

Sanering av gjeld
Ordinær drift
Eierskifte/ virksomhetsoverdragelse
Bygninger
Ordinære investeringer

FONDETS KAPITAL
Lyngdal kommunale næringsfond består av kapitalen etter nedleggelsen av «Vekst i Lyngdal», faste
årlige overføringer fra driftsbudsjettet og andre midler når kommunestyret ser anledning til det.

SØKNAD:
Det benyttes digitalt søknadsskjema på hjemmesiden til Lyngdal kommune.

Vedtatt: KS 14.05.20 sak 39/2020

Revidert:

I søknaden skal det framgå følgende opplysninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Navn, organisasjonsnummer, adresse, navn på kontaktperson, bankkontonummer.
En kort beskrivelse av virksomheten.
Forretningsidé / prosjektbeskrivelse. Effektmål av tiltaket må beskrives konkret.
Budsjett, regnskap og investerings- / finansieringsramme.
Opplysning om det søkes andre offentlige støtteordninger.
Beskrivelse av miljøprofil og bærekraftperspektiv

RETNINGSLINJER FOR TILDELING:
Søker må ha organisasjonsnummer eller være i en prosess med registrering av virksomhet.
Virksomheten må ha hovedkontoradresse i Lyngdal kommune.
Skatteattest må fremlegges og forfalte kommunale krav må være betalt før tildeling av støtte.
•
•
•

Det utdeles midler fra fondet to ganger i året. I 2020 er søknadsfristene 15. juni og 1.
november.
Fra 2021 er søknadsfristene 1. april og 1. oktober.
I særlige tilfeller kan det gjennomføres hastebehandling av søknader.

Det er formannskapet som avgjør søknadene. Søker kan bli invitert til møtet for å gi en presentasjon
av tiltaket.
Ingen har krav på støtte fra fondet og det er ingen klageadgang.
Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av tiltaket. Summen av tildelinger kan utgjøre inntil 50 proent av
fondets størrelse ved inngangen av året.
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