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Vedlegg næringsfond
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Saker næringsfond

Bevilgning av midler fra kommunalt næringsfond
Rådmannens forslag til vedtak:
Indre Fosen kommune bevilger næringsfondsmidler i henhold til vedlagte oppsett.

Saksutredning:
Næringsfondet for gamle Rissa kommune har pr. dato en saldo på kr. 662 512. Fondet ble
tidligere forvaltet av Indre Fosen Utvikling KF, som nå er lagt ned. Det er i perioden juni 2017
og fram til mai i år kommet inn flere søknader og tiltak som faller naturlig inn under formålet
med næringsfondet, og det er nå behov for å gjøre en fordeling av innestående midler.
Fra og med 2018 blir næringsfondsmidler fra Trøndelag Fylkeskommune til Indre Fosen
kommune kanalisert til Fosen Regionråd. Det er ikke avsatt næringsfondsmidler i budsjettet
for 2018.
Følgende formål/prosjekter kan støttes med næringsfondsmidler jf. vedtatte retningslinjer:


Bedriftsutvikling - Grense kapitalbehov: kr. 80.000,Eks. Etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser og planlegging.



Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur Grense kapitalbehov: kr. 200.000,Eks. regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, ITprosjekter, og ulike utredninger/analyser.



Fysisk infrastruktur for næringsutvikling - Grense kapitalbehov: kr. 250.000,Eks. planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, senteropprustning,
reiselivsmessig infrastruktur og vannverk.

For støtteformålene kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og
fysisk infrastruktur, kan prosjektene fullfinansieres over næringsfondet. Det er imidlertid en
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forutsetning at de fastsatte kapitalgrensene ikke overskrides. For øvrige støtteformål skal
ikke støtten overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Ved prosjekter som bedrer kvinners
og ungdoms sysselsettingsmuligheter og velferdstilbud og ved nyetableringer kan det likevel
gis inntil 75 % støtte. Det kan gis anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg
etc. som kommunen eier sammen med private interesser. Investeringer i lett omsettelig
utstyr omfattes til vanlig ikke av næringsfondet.

Vurdering:
Noen av de aktuelle tiltakene vedrører virksomheter i gamle Leksvik kommune. Rådmannen
mener at de aktuelle søknadene er av så stor samlet betydning for næringslivet i nye Indre
Fosen kommune at det er hensiktsmessig å nytte tilgjengelige næringsfondsmidler til
formålene.

