
Retningslinjer for bruk av nyskapingmidlene, vedtatt med endringer 16.02.2011, justert 
21.10.2014 (på grunn av overgang til digitale søknader). 

Porsanger  i Utvikling KS forvalter kommunens nærings- og omstillingsmidler. Selskapets overordnede mål er å 
skape vekst og bedre lønnsomheten og soliditeten til næringslivet i kommunen. Gjennom sitt arbeid og ved 
tildeling av midler skal Porsanger i Utvikling bidra til at de overordnede målene i strategisk plan 2009-2012 
nåes. 
 
Hvem kan søke: 
Enkeltbedrifter, samarbeidende bedrifter, lag/foreninger og enkeltpersoner kan søke om støtte fra Porsanger i 
Utvikling. 
- Tiltaket må ha et tydelig næringspotensial.   
- PIU vurderer søkers gjennomføringsevne, kompetanse og om søkeren innehar/har tilgang til nødvendige 
ressurser.  
- PIU prioriterer prosjekter som fører til flere arbeidsplasser og prosjekter med hovedvekt av lokalt eierskap, 
samt eventuelt uheldig konkurransevridning som følge av tilskuddet. 
- Målgrupper og etableringer som er i tråd med årlige handlingsplaner prioriteres. Tiltak som medfører vesentlig 
økning i antall arbeidsplasser vil bli prioritert. 
- Søknader under kr 15.000,- behandles ikke. 
 
Generelt: 
Til større prosjekter bør det søkes samfinansiering mellom Porsanger i utvikling og Innovasjon Norge eller 
Sametinget. Etablerte bedrifter som søker tilskudd til utvikling og investeringer, kan maksimalt oppnå 50 % 
offentlig støtte i hht. EØS-regelverk. Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak forutsettes at søkeren 
innehar grunnkompetanse, og at tiltaket gir søkeren et utviklingspotensial. 
 
 
Hva kan Porsanger i Utvikling støtte: 
 

Idèutvikling (inntil 75 % finansiering) : 
- Skal gi søkeren mulighet til å komme videre fra idèfase til prosjektbeskrivelse og/eller forretningsplan. 
- Bistand hos registrert næringsutøver til søknadsskriving i idèfasen, dekkes med inntil kr. 1 500,- (eks. 
moms) etter avtale med PIU. 
- Støtte til utvikling av forretningsplan, har en godkjent kostnadsramme på inntil kr. 35 000,-. Innenfor 
kostnadsrammen kan eget arbeid godkjennes med inntil kr. 20 000,-.   
 
Bedriftsutvikling (inntil 50 % finansiering): 
- Tiltak som kan utvikle eksisterende virksomhet, med en ny tjeneste/nytt produkt, eller øke antall 

ansatte. Da spesielt planlegging, undersøkelser, kompetanseheving (kun eksterne kostnader) m.m. 
- Utarbeiding av markedsføringsmateriell 
- Prosjekter/tiltak som kommer flere bedrifter til gode (bl.a. etablereropplæring) 
- Andre tiltak som kan betraktes som bedriftsutvikling. Tiltak som kan betraktes som ordinær drift er 

ikke støtteberettiget. 
 

Investeringer (inntil 20 % finansiering):  
- Det kan gis investeringstilskudd dersom tilskuddet vil utløse nye tjenester eller gi nye 

arbeidsplasser for bedriften. 
- Det gis ikke støtte  

 
Etablerersstipend for tradisjonelt jordbruk 
Etableringsstipendet kan gis for å stimulere til generasjonsskifter på eksisterende bruk i drift eller for å 
få gjenopptatt drift på nedlagte bruk. Bare foretak/gårdsbruk som har skiftet eier i perioden fra og med 
august 2009, kan søke etableringsstipend. Stipendet kan søkes til nyetableringer, omlegging av drifta og 
i andre særlige tilfeller. Søknaden skal inneholde en 3-årig driftsplan og vise grunnlag for minimum et 
halvt årsverk. Søknadsfristen for etableringsstipendet er 1.mai hvert år. 
 
Krav til utbetaling av stipendet: 
50 % av stipendet  utbetales ved oppstart og 50 % etter 6 måneder og innlevering av sluttrapport i hht. 
driftsplan. Foretaket/gårdsbruket må skifte eier eller det må fremvises leiekontrakt, samt firmaattest.  



 
 
 
Annet: 
Det kan også søkes om tilskudd til felles arrangement mellom næringsliv, kommunen og frivillige 
organisasjoner som medfører god profilering av kommunen og gir vesentlig overrislingseffekt for 
næringslivet. 
 

Porsanger i utvikling støtter ikke investeringer i bygg og oppussing, kjøp av gårdsbruk eller bygninger, 
maskiner/redskaper og mobile kjøretøy. 

 
Søknadsfrister: 

- Søknader opptil kr. 50 000,- behandles administrativt og fortløpende.  
- Søknader over kr. 50 000,- går til styrebehandling. For søknader som skal til styrebehandling er det 

følgende frister for innlevering dersom saken skal kunne behandles i påfølgende styremøte;  
1. februar, 1.mai, 1.september og 1.november. 

-  Søknadsfristen for etableringsstipendet er 1.mai hvert år. 
 

Klageadgang: 
Porsanger kommunes klagenemd (formannskapet) er klageinnstans for vedtak gjort i Porsanger i utvikling. 
Styret i Porsanger i utvikling er klagenemd for administrative vedtak.  
 
Offentliggjøring av søknader: 
Alle søknader som sendes Porsanger i utvikling vil bli offentliggjort, i henhold til Offentlighetsloven. Dersom 
søknaden inneholder forretningshemmeligheter som skal unndras offentlighet, må søker opplyse om dette ved 
innlevering av søknaden. 
 
 
 
 
 
HVA BØR SØKNADEN INNEHOLDE? 
Når man søker tilskudd fra nyskapingsmidlene, kan man bruke det ferdige skjemaet som fås på forespørsel og 
ligger på hjemmesida www.porsanger.no. Man kan også skrive en egen søknad, og ha gjerne følgende 
opplysninger vedlagt: 
 
Innledning  
• navn, adresse, telefon, telefax  
• foretaksnummer  
• hva det søkes støtte til - begrunnelse for søknad  
 
Opplysninger om bedriften/personen  
• forretningside/produkter  
• bransje/næring  
• utdannelse og praksis til søkeren/bedriftens ledelse  
• selskapsform  
• evt. samarbeidspartnere  
• antall ansatte/årsverk fordelt på kjønn  
• bankforbindelse  
• budsjett 
 
Økonomisk oversikt for etablerte bedrifter som har avlagt selvangivelse/næringsoppgave.  
• søkerens selvangivelse /næringsoppgave eller regnskap for de 3 siste år  
• skatteattest   
 
Markedet for bedriftens produkter  
• geografisk/type kunder og hvilke konkurrenter bedriften har/vil ha  
 
Beskrivelse av prosjektet  
• mål og hensikt - planer for prosjektet  



• fremdriftsplan  
 
Kostnadsoverslag  
- redegjørelse for planlagte tiltak/investeringer  
- pristilbud/evt. tegninger, dvs 2 ulike tilbud bør vedlegges basert på anbud/pristilbud.  
- hvis bedriften er merverdiavgiftspliktig skal kostnadsoverslaget være ekskl. mva.  
- dersom bedriften ikke får fradrag for merverdiavgiften kan merverdiavgiften være med i kostnadsoverslaget. 
Evt. investeringsavgift kan tas med.  
 
Finansieringsplan  
• lån i andre finansieringsinstitusjoner  
• tilskudd fra andre finansieringsinstitusjoner  
• egenkapital  
• eget arbeid  
• kopi av evt. tilsagn/ avslag vedlegges søknaden  
 
Vær oppmerksom på at:  
• tiltaket ikke kan være igangsatt eller investeringene foretatt før søknaden er registrert hos Porsanger kommune  
• tilskuddet først utbetales når tiltakene er gjennomført og utgiftene er dokumentert overfor kommunen. 
Halvparten av tilskuddet kan på forespørsel utbetales ved oppstart. 
 
Søknaden skal registreres på www.regionalforvaltning.no. På startsiden finner du informasjon om hvordan du 
oppretter ny søker og registrerer søknadsskjema. Ta kontakt med PIU dersom du får problemer med søknaden. 
 
 


