Vedtekter for regionalt næringsfond
For kommunene Åmli, Vegårshei, Risør, Tvedestrand og Gjerstad
Bakgrunn og vilkår.
Næringsfondet er opprettet gjennom statlige/fylkeskommunale og kommunale bevilgninger.
§ 1.

Næringsfondet er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i
Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand kommuner, og kan nyttes både til
fellestiltak, eksisterende bedrifter og nyetablerere.
§ 2.
Støtteformål.
Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, og til
styrking og videreutvikling av eksisterende bedrifter og næringer. Prosjekter som
bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og nyetableringer som bidrar til
å løse klima- og miljøutfordringene, eller på annet vis redusere klimagassutslipp,
skal prioriteres.
Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære
kommunale oppgaver. Det gis normalt ikke tilskudd til detaljhandel med mindre det
har lokal samfunnsmessig betydning og tradisjonelt landbruk.
Fondet skal prioritere mindre selskap med privat eierskap.
§ 3.

Støtteformer.

Støtte gis som tilskudd. Midlene kan ikke benyttes til garantier eller til kommunal
aksjetegning i private bedrifter.
§ 4.
Støttevilkår og rammer
Samlet offentlig støtte, herunder støtte fra næringsfondet, skal som hovedregel ikke
overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Ingen enkeltprosjekt kan innvilges mer
enn kr. 200.000,- fra næringsfondet.
Tilskudd fra fondet gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen.
§ 5. Kommunale egenandeler
Kommunene betaler årlig inn egenandel til fondet i tillegg til bevilgningen fra
Agder fylkeskommune. Den kommunale egenandelen settes til 60 % av
bevilgningen fra fylkeskommunen, og vil dermed utgjøre 37,5 % av fondets årlige
innbetalinger.
De kommunale egenandelene innbetales årlig etterskuddsvis, og fordeles
kommunevis slik at hver kommune betaler inn 37,5 % av de bevilgninger som er
gitt til bedrifter/tiltak i den enkelte kommune året før utbetaling. Tilbaketrukne
bevilgninger trekkes fra den enkelte kommunes grunnlag for egenandeler det året
vedtak om tilbaketrekking blir gjort.

For fellessaker, der to eller flere kommuner deltar, deles grunnlaget for kommunal
egenandel likt mellom de deltagende kommuner.
§ 6.
Det regionale næringsteam.
Det Regionale Næringsteam består av en næringsansvarlig fra hver deltakende
kommune samt representanter fra Innovasjon Norge, Agder Fylkeskommune og
NAV.
§ 7.
Saksbehandling
Det Regionale Næringsteam behandler søknader til næringsfondet og skal sikre
god kontakt mellom de offentlige aktører i næringslivssaker i regionen.
Disponering av fondets midler skjer ved flertallsbeslutning mellom de
deltakende kommunenes representanter.
Det er ingen søknadsfrist og søknader skal behandles fortløpende.
Vedtak kan klages til styret, klagefrist følger forvaltningslovens generelle regler.
§ 8.
Veileder
Det utarbeides en veileder for retningslinjer om tildeling av midler. Veilederen skal
oppdateres ved behov og minimum en gang pr. år. Veilederen skal godkjennes av styret.
Veilederen skal være tilgjengelig for søkere.
§ 9.
Styret
Ordførerne i de deltakende kommuner utgjør fondets styre med ansvar for forvaltning av
fondets midler og for utforming av vedtekter og strategi for bruk av midlene.
Styret vedtar saker ved simpelt flertall av de fremmøtte styremedlemmene.
§ 10. Fondets plassering av midler.
Fondets ledige midler plasseres på rentebærende konto i bank på en slik måte at
midlene er disponible til enhver tid. Renter tilføres næringsfondet. Regnskapet
revideres av revisor godkjent av styret.
§ 11. Årsmelding.
Årsmelding og revidert årsregnskap for næringsfondet behandles av styret.
Godkjent årsmelding og regnskap sendes Agder fylkeskommune. I tillegg skal
fondets aktivitet årlig rapporteres til KMD.

Siste vedtektsendring gjort i årsmøte 28.06.2022

