Standardvilkår for lån fra Osen kommunes næringsfond (OKN)

Nedenstående bestemmelser inngår som betingelser for tilsagn om lån på kr 250 000,- til innkjøp av
båt, gitt 14.01.2021 til:
Vingsand Brygge Drift AS, Vingsandveien 136, 7740 Steinsdalen.
Øvrige betingelser for lånet fremgår av tilsagnsbrevet og låneavtale.

1.

Frister. Utbetalinger
Mottaker må akseptere lånetilsagnet innen tre måneder. Lånet faller ellers bort.
Har OKN ikke mottatt anmodning om utbetaling innen 1 år fra tilsagnsdato, bortfaller
tilsagnet. OKN kan i spesielle tilfeller, og etter søknad, forlenge fristen for utbetaling med
inntil ett år. Denne utbetalingsfrist gjelder ikke der særskilt frist er fastsatt i vedtaket.

2.

Tilbakebetaling
Lånet kan kreves helt eller delvis tilbakeført dersom bygg og maskiner m.v. som det er gitt
tilsagn til, selges eller brukes til annet formål enn forutsatt innen fem år (tre år for EDB-utstyr)
regnet fra utbetalingsdato. OKN kan i spesielle tilfeller forlenge denne perioden til ti år.
Mottaker plikter på forhånd å underrette fondet om salg eller bruksendring i dette tidsrommet.
Lånet kan også kreves helt eller delvis tilbakebetalt hvis :
a) Tilsagnsmottaker helt eller delvis flytter sin virksomhet ut av kommunen.
b) Tilsagnsmottakers eierstruktur endres betydelig, dvs. 1/3-andel eller større skifter eier.

3.

Årsregnskap
Fra tilsagnet er akseptert og hvert år i den perioden OKN kan kreve tilskuddet tilbakebetalt,
kan revidert årsregnskap og årsberetning bli krevd innsendt til OKN snarest mulig etter at
årsoppgjøret er avsluttet.

4.

Maskiner og utstyr
Lån gis ikke til maskiner og utstyr som kjøpes brukt, dersom det tidligere er bevilget
investeringstilskudd til det aktuelle driftsmidlet.

5.

Kontroll
OKN har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter forutsetningene.

_________________________________________________________________________________
Standardvilkår, tilskudd fra Osen kommunes næringsfond

6.

EØS - avtalen
Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom tilskuddet blir funnet å være i strid med
EØS - avtalens regelverk. I den forbindelse gjelder følgende vilkår :
a) OKN har rett til å kreve fremlagt den informasjonen som er påkrevet
b) tilskuddsmottaker har plikt til å opplyse om annen offentlig støtte
c) OKN har rett til å pålegge at ulovlig utbetalt støtte kan kreves tilbakebetalt
d) vilkårene for et eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskuddet fastsettes av OKN i hvert
enkelt tilfelle. Rentesatsen på tilbakebetalingskravet skal baseres på markedsrenten. Renten
skal vanligvis løpe fra den dag tilskuddet er mottatt og til beløpet er endelig tilbakebetalt

Eventuell annen offentlig støtte mottatt inneværende år eller de to foregående budsjettår til
prosjektet/tiltaket, eller andre prosjekter/tiltak:………………………………………….
Kr:……………………………………
Kr………………………………………
Type støtte:……………………………………………………………………………...

Vi/Jeg er kjent med Osen kommunes næringsfonds standardvilkår for lån og godtar disse.

Sted / dato:

Tilskuddsmottaker / underskrift:

Foretaksnr:

………………………………………………………………………………………………….

Kontonr.:
………………………………………………………………………………………………….
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