Årsrapport 2019
Regionalt næringsfond

1

INNHOLD
Årsrapport 2019 Regionalt næringsfond .................................................................................... 1
......................................................................................................................................................................... 1
Regionalt næringsfond ....................................................................................................................... 3
Om næringsfondet ........................................................................................................................................ 3
Fondets oppbygging .................................................................................................................................... 3
Totalt disponert 2019..................................................................................................................................... 3
Vedtekter .................................................................................................................................................. 4
Vedtekter for regionalt næringsfond for FOSEN revidert sept 2018 ..............................4
Kunngjøring og forvaltning .............................................................................................................. 6
Fosenregionen - regionalt næringsfond .......................................................................................... 6
Næringsfondet kunngjøres som følgende; .................................................................................... 6
Prinsipper for næringsfondet:................................................................................................................. 6
Forvaltning av fondet: .................................................................................................................................. 7
Faggruppe næring= næringssjef eller tilsvarende i Fosenkommunene ..................... 7
Trøndelag fylkeskommune -Regionale utviklingsmidler ...................................................... 7
SAMMENSTILLING SØKNADER ....................................................................................................... 8
Søknadsbehandlingen i faggruppe næring med innstilling til fondsstyret.............. 9
.................................................................................................................................................................................. 17

2

Regionalt næringsfond
Om næringsfondet
Regionalt næringsfond Fosenregionen er sammensatt av regionale utviklingsmidler fra
Trøndelag fylkeskommune pluss andeler fra kommunene i Fosenregionen.
Driftsårene 2018 og 2019 ble behandlet sammenhengende med overgangen til en tildelt
pott på kr 200.000, - pr kommune (Fosenregionen = seks kommuner) av
fylkeskommunes regionale utviklingsmidler. Tildelingen av regionale utviklingsmidler
kom i siste halvdel av 2018 og første søknad ble behandlet i styremøte 03.03.2019

Fondets oppbygging
Næringsfond-kommuneandeler

1.450.000, -

Regionale utviklingsmidler- fylkeskommune

1.200.000, -

Totalt regionalt næringsfond Fosenregionen 2019

2.650.000, -

Totalt disponert 2019
Tilsagn om tilskudd/utbetalt

2.901.553, -

Beholdning 01.01.2020

– 251.553, -

Merforbruk inndekkes ved bruk av bundet fond for regionalt næringsfond

3

Vedtekter
Vedtekter for regionalt næringsfond for FOSEN revidert sept 2018
Kap. 1 Allmenne bestemmelser
§ 1-1 Navn, rettsgrunnlag og deltagere
Regionalt næringsfond for Fosenregionen er opprettet for medlemmene av Fosen Regionråd som er kommunene
Bjugn, Indre Fosen, Osen, Roan, Ørland og Åfjord.
Regionalt næringsfond for Fosenregionen er opprettet og organisert som et interkommunalt
samarbeid som er lagt under Fosen Regionråd sitt arbeids- og ansvarsområde.
§ 1-2 Virksomhet og formål
Fondet skal forvalte økonomiske virkemidler til næringsutvikling tildelt fra Trøndelag fylkeskommune på
nærmere angitte vilkår samt midler som er bevilget til fondet av medlemskommunene.
Målet med fondet er å styrke regional næringsutvikling.
Fondet skal benyttes til å finansiere regionale prosjekter med å utrede samt iverksette tiltak i den til en hver tid
gjeldene strategiske næringsplan for regionen samt finansiering og oppfølging av tiltak i tråd med
fylkeskommunenes satsningsområder.
§ 1-3 Adresse og vertskommune
Fondets adresse er: fosenregionraad@fosen.net
Regionalt næringsfond for Fosenregionen
Fosen Regionråd
Stordalsveien 1,
7170 Åfjord
Kap. 2 Styre og administrasjon
§ 2-1 Fondets styre
Styret i Fosen Regionråd er fondets styre. Rådmennene i deltagerkommunene, samt daglig leder i Fosen
Regionråd har møte- og talerett i styremøtene. Daglig leder i Fosen Regionråd er administrativ forvalter for
fondet.
Faggruppe næring har rett til å behandle fondssaker samt avgi innstilling før de legges fram til behandling i
fondets styre.
§ 2-2 Saksbehandling i styret
Styrets leder sørger for at styret har møter så ofte som det trengs. Medlem av styret kan kreve at styret
sammenkalles.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og har avgitt stemme. Styremøtene
ledes av styrets leder eller nestleder i dennes fravær. Det føres protokoll for møtene.
§ 2-3 Fondets administrasjon
Fondet administreres av daglig leder i Fosen Regionråd.
Kap. 3 Forvaltning av fondet
§ 3-1 Fondets kapital
Fondets kapital tildeles fra Trøndelag fylkeskommune som tilskudd samt gjennom bevilgninger fra
deltagerkommunene.
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§ 3-2 Støtteformer og vilkår
Styret fastsetter støtteformer, støtteformål, prioriteringer og vilkår fra fondet innenfor rammen av det årlige
tildelingsbrev fra fylkeskommunene samt vedtatt strategisk næringsplan for Fosenregionen.
§ 3-3 Bevilgningsmyndighet i enkeltsaker (tilsagn om støtte)
Styret har bevilgningsmyndighet og avgjør søknader om støtte. Styret kan fastsette nødvendige retningslinjer for
saksbehandling og administrasjon.
§ 3-4 Anvisningsmyndighet
Anvisningsmyndigheten er tillagt daglig leder i Fosen Regionråd og følger retningslinjene for anvisning i
regionrådet.
§ 3-5 Regnskap og bevilgningsregnskap
Fondet regnskapsføres i Fosen Regionråd sitt regnskap og fondet inntas som bundet fond i balansen hos
regionrådet.
Bevilgningsregnskap med tilsagn og utbetalinger føres av Fosen Regionråd.
§ 3-6 Eventuelle driftsutgifter som ikke kan dekkes av fondet
Utgifter til møter samt administrering av fondet dekkes av partene selv. Eventuelle utgifter som ikke kan dekkes
over fondet utover dette deles likt mellom deltagerne.
§ 3-7 Innskudd, lån og investeringer
Styret kan ikke ta opp lån eller foreta investeringer.
Kap. 4 Klage, kontroll, tilsyn og rapportering
§ 4-1 Klageorgan
Rådet i Fosen Regionråd er klageorgan for vedtak fattet av styret. Styrets medlemmer fratrer ved behandlingen
av klagesaker.
§ 4-2 Oppfølging og kontroll
Styret fører kontroll med tiltakene som får støtte. Mottaker av tilskudd må godta kontroll i forbindelse med dette
og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger.
§ 4-3 Internt tilsyn og kontroll
Internt tilsyn og kontroll utføres av Fosen Kommunerevisjon og Fosen Kontrollutvalgssekretariat.
§ 4-4 Rapportering
Rapportering skjer internt til styret og fra styret til Trøndelag fylkeskommune og til deltagerkommunene.
Kap. 5 Endringer og oppløsning
§ 5-1 Uttreden og oppløsning
Uttreden og oppløsning følger bestemmelsene i kommuneloven.
§ 5-2 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer må godkjennes i deltagerkommunenes kommunestyrer.
Kap. 6 Ikrafttredelse
§ 6-1 Ikrafttredelse
Vedtektene trer i kraft 15.02.2015 etter godkjenning i kommunestyrene hos deltagerkommunene.
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Kunngjøring og forvaltning
Fosenregionen - regionalt næringsfond
Næringsfondet er kunngjort på søknads- og forvaltningsportalen
www.regionalforvaltning.no
Næringsfondet er søkbart hele året og forvaltes av daglig leder i Fosenregionen IKPR
(tidligere Fosen Regionråd). For å kunne søke på midlene må det sendes inn søknad
elektronisk via www.regionalforvaltning.no (RF13.50). Alle punkt i det elektroniske
skjemaet må fylles ut, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for
søknadsbehandlingen.

Næringsfondet kunngjøres som følgende;
Regionalt næringsfond, Fosenregionen 2020:
Kommuneandeler fra Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord kommuner kr 1 400 000,Regionalt næringsfond for Fosenregionen skal benyttes til prosjekter for å fremme
regional verdiskaping og næringsutvikling.
Fosenregionen har følgende overordnede satsingsområder:
Fornybar energi
Havrom
Forsvar
Reiseliv og opplevelsesnæring
Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til nyetablering og
videreutvikling av eksisterende bedrifter, samt utviklingsprosjekter som fremmer
regional næringsutvikling.
Det skal søkes elektronisk via www.regionforvaltning.no. Søknaden skal inneholde en
generell prosjektbeskrivelse, i henhold til PLP metodikk, med ide, prosjektorganisering,
framdriftsplan m.m. Det skal gis en oversikt over prosjektets totale kapitalbehov
(investeringer og øvrige kostnader) og en finansieringsplan og budsjett for prosjektet.

Prinsipper for næringsfondet:
Prosjekter kan støttes med inntil 50 % av totalsum.
Egeninnsats lagt til grunn i prosjektsøknadene beregnes ut fra en timesats
pålydende kr 400,- pr time
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50% av tilsagnet kan utbetales ved oppstart av prosjektet og resterende 50 %
utbetales når prosjektet er sluttført og anmodning om sluttbetaling er sendt inn
via www.regionalforvaltning.no
Alle prosjektsøknader vedlegges prosjektplan i henhold til PLP metodikk

Forvaltning av fondet:
Rådet i Fosenregionen IKPR er styret for næringsfondet i henhold til gjeldende
prinsipper. Faggruppe næring utarbeider innstillingene til styret. Daglig leder i
Fosenregionen forvalter, og er ansvarlig for oppfølging av styrets vedtak.
Innkomne søknader behandles av faggruppe næring som innstiller til behandling i
fondsstyret som er lik rådet i Fosenregionen IKPR (tidligere Fosen Regionråd.)

Faggruppe næring= næringssjef eller
tilsvarende i Fosenkommunene

Trøndelag fylkeskommune -Regionale utviklingsmidler
Fylkeskommunal andel av regionalt næringsfond Fosenregionen (fylkeskommunens
regionale utviklingsmidler) skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål i
strategi for innovasjon og verdiskaping og vedtatt handlingsprogram 2020-2021.
Innovasjon Norge er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkeltbedrifter, og
mottar årlig midler fra Trøndelag Fylkeskommune til dette formål. Midlene nyttes som
distriktsutviklingstilskudd, lån, etablererstipend, mentortjenesten, bedriftsnettverk mv.
Les mer på www.innovasjonnorge.no
Fylkeskommunen finansierer også de flerårige satsingene Næringshageprogrammet og
Inkubatorprogrammet. Operatør for programgjennomføringen er Siva (www.siva.no)
Fylkeskommunen bevilger forøvrig midler til prosjekter og programmer i tråd med
vedtatte prioriteringer. Eksempler er Interreg-prosjekter, innovasjonsselskaper og
prosjekter som understøtter vedtatte strategier innen bioøkonomi (jordbruk, skogbruk,
reindrift, havbruk/fiskeri), sirkulærøkonomi, havrommet, smarte samfunn,
opplevelsesnæringer osv.
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SAMMENSTILLING ALLE SØKNADER 2018/2019
Søker
Søknadsbeløp
Fosen Innovasjon AS
200000,00
Peder Hepsø Rederi AS
108000,00
Ørland camping
39000,00
Odd Inge Viken
102450,00
Fosen Industriforum
549280,00
DYRK Fosen
60000,00
DYRK Fosen
160000,00
Submerged
135000,00
Vikingbase AS
250000,00
Åfjord Handel
200000,00
Edvin Dybvik
150000,00
Stall Austerli AS
250000,00
Austerli- Bjugn hestesportklubb
350000,00
Ressursentrene på Fosen
99225,00
Fosen Aktiv AS
240000,00
SUM innvilget 01/03/19
2892955,00

Formål
Innstilling** Innvilget sum
Arbeidsmarked
Innvilges
200000,00
Kompetanse
Avslås
0,00
Campingplass
Trukket
0,00
Lager for agn
Avslås
0,00
Næringsutvikling Imøteser ny søknad
Omdømme/profil
Innvilges
60000,00
Omdømme/profil
Innvilges
160000,00
Ny teknologi
Avslås
0,00
Næringsareale
Avslås
0,00
Samarbeid
Imøteser ny søknad
Reiseliv
Avslås
0,00
Opplevelsesturisme
Avslås
0,00
Opplevelsesturisme
Avslås
0,00
Kompetanse
Imøteser ny søknad
Opplevelsesturisme
Avslås
0,00
420000,00

Videreutvikling Ørland camping
Fosen Innovasjon AS
Fosen Industriforum
Adalia AS
Fosen Skalldyr AS

Opplevelsesnæring
Klynge, verdiskaping
Næringsutvikling
Omdømme
Næringsbygg

SUM innvilget 07/06/19

31600,00
500000,00
100000,00
90000,00
450000,00
1171600,00

TOTALT 2018/2019

0,00
18500,00
190553,00
0,00
200000,00
200000,00

0,00
500000,00
100000,00
90000,00
0,00
690000,00

Prosjekt «Fosen-frukt - ny næring med300000,00
dype røtter»
Lokalmat
Prosjekt «Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell
Ikkekulturarv»
til utførelse
kri1.207.000,2019
Søknad om bistand til sikringsarbeid ved
105000,00
Hjellup Fjordbo
Reiseliv
Forstudie reiseliv- avtale med Trøndelag reiseliv
0,00
Reiseliv
FV715 Forprosjekt tunnel og ny veg Ila- Flakk0,00
Byneset
Samferdsel
Fosenmøtet 2019
Eksisterende næringsliv
Deltakelse på AquaNor 2019
Havrom
Kompetansekartlegging
Alle
Brosjyre Ørland lufthavn
36000,00 Reiseliv/eksisterende næring
Forsvarskoordinator
100000,00
Forsvar
SUM innvilget i 20/09/19
Statsnail AS
Frøya revmatikerforening
Statsnail AS
Zuzana
Fosen Innovasjon AS
Fosen Industriforum
SUM innvilget 13/12/19

Avslås
Innvilges
Innvilges
Innvilges
Avslås

Havrom
Aktivitet
Havrom
Handel
Kompetanse/omdømme
Havrom

Innvilges
Utbetalt
Utbetalt
Utbetalt
Omtrent
Omtrent
Omtrent

Ikke sendt inn
Avslås
Innvilges
Ikke sendt inn
Innvilges
Innvilges

300000,00
0,00
105000,00
110000,00
500000,00
30000,00
60000,00
50000,00
36000,00
100000,00
1291000,00
0,00
0,00
190553,00
0,00
200000,00
200000,00
590553,00
2991553,00
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Søknadsbehandlingen i faggruppe næring med innstilling til
fondsstyret.
1/18/0003 Jobb for 2, Fosen Søknaden innvilges ihht kriteriene
Innovasjon AS
med følgende forutsetninger; det må
utarbeides et opplegg som kan
gjennomføres i egenregi.
Faggruppe næring inviteres til å delta
i prosjektet.
Det forventes en sluttrapport som
definerer deltakelse, oppfølging og
måling. Samt en oversikt over hvilke
næringsaktører som deltar.

Mottatt
19.11.2018

2/18/0004
Kompetanseheving, Peder
Hepsø Rederi AS

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Osen kommune som søker støtte til
intern opplæring. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet

Mottatt
20.11.2018

3/19/0002 Utvidelse av
campingplass, Ørland
camping

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Ørland kommune som søker støtte til
utvidelse av eksisterende drift. Ikke
innenfor de regionales
innsatsområdene som ligger til grunn
for næringsfondet

Mottatt
30.01.2019

4 Innkjøp av frysecontainer
til agn, Odd Inge Viken
(søknaden er mottatt pr
epost)

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Roan kommune som søker støtte til
enkeltinvestering. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet

Mottatt
18.12.2018

5/19/0009 Akselerator for
nye ideer Havbruk, Fosen
Industriforum

Utsettes for innhenting av mere
informasjon hvor aktivitetene
beskrives. Det er behov for å avklare
hva dette prosjektet innebærer for

Mottatt
30.01.2018
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næringslivet på Fosen, videomøte
26.februar
6/19/0005 Visuell profil
lokalmat, DYRK Fosen

Søknaden innvilges omsøkt beløp til
Mottatt
utarbeidelse av felles grafisk profil for 30.01.2019
lokalmat fra Fosen. Det innvilges
støtte til utarbeidelsen av grafisk
profil etter tilbudskonkurranse fra
regionale leverandører

7/19/0006 Finansiering av
teltleie på Trøndersk
matfestival, DYRK Fosen

Søknaden innvilges med begrunnelse
i retningslinjene for næringsfondet.
Betinger deltakere fra alle
kommunene på Fosen. Kriteriene
spesifiseres i tilsagnsbrevet

Mottatt
30.01.2019

8/19/0008 Utvikling av ny
teknologi, Submerged

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Indre Fosen kommune som søker
støtte til enkeltinvestering. Ikke
innenfor de regionales
innsatsområdene som ligger til grunn
for næringsfondet. Søker følges opp
av det kommunale apparatet i
utviklingsavdelingen

Mottatt
31.01.2019

9/19/0004 Utvikling av
Søknaden avslås med bakgrunn i
næringspark, Vikingbase AS kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Indre Fosen kommune som søker
støtte til opparbeidelse av
næringsareal. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet.
Søker følges opp av det kommunale
apparatet i utviklingsavdelingen

Mottatt
24.01.2019

10/18/0006 Forprosjekt
samarbeid, Åfjord
handelsforening

Mottatt
26.11.2018

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene. Søker anbefales å komme
med ny søknad på grunnlag av et
reelt regionalt samarbeid om
samhandling.
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11/19/0009
Overnattingstilbud på
Tarva, Edvin Dybvik

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Bjugn kommune som søker støtte til
enkeltinvestering. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet

Mottatt
07.02.2019

12/19/0011 Eventyrskogen
Opplevelsesturisme, Stall
Austerli AS

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Bjugn kommune som søker støtte til
enkeltinvestering. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet
Henviser til kommunalt
næringsapparat.
Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Bjugn kommune som søker støtte til
enkeltinvestering. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet.
Henviser til kommunalt
næringsapparat.

Mottatt
18.02.2019

Faggruppe næring foreslår at det gis
midler til en forstudie som kartlegger
hva bedrifter og næringsliv på Fosen
etterspør og har behov for av
kurstilbud. Imøteser ny søknad med
øvre ramme på kr 50.000, - for
gjennomføring av en forstudie.
Søknad mottatt 25.02.2019,
behandlet i video/telefonmøte
26.02.2019 grunnet skissert oppstart
for kurstilbudet i april 2019.
Søknaden avslås med bakgrunn i at
prosjektet anses å være uferdig. Det
bør i slike prosjekter være samarbeid
mellom flere aktører i

Mottatt
25.02.2019
Avventer ny
søknad.

13/19/0012 Feltrittbane
Opplevelsesturisme,
Austerli Bjugn
hestesportsenter

14/19/0014 Kurs for
næringslivet og andre
interesserte i
Fosenregionen,
Ressurssentrene på Fosen

15/19/0015
Aktivitetsutvikling
Opplevelsesturisme, Fosen
Aktiv AS

Mottatt
18.02.2019

Mottatt
26.02.2019
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Fosenregionen. Åfjord Utvikling AS
følger opp saken i tilknytning til
reiselivsprosjektet lokalt i Åfjord
kommune.
16/19/0016 Videreutvikling
av Ørland Camping

Opprinnelig søknad trukket, nytt
beløp i ny søknad, samme innstilling
som sak 3/19/0002
Søknaden innvilges med forutsetning
om full finansiering fra alle aktørene.
Dersom rammene endres imøteses
ny søknad. Faggruppe næring i Fosen
Regionråd skal involveres og inviteres
til deltakelse i prosjektet.
Forutsetninger;
• Prosjektet må være relatert til
bedrifter/næringsliv på Fosen,
og det må sikres konkrete
aktiviteter/tiltak mot
næringslivet totalt på Fosen.
• Søknaden bør omformes ihht
PLP metodikk med
faseinndeling for å kartlegge,
målstyre, risikovurdere og
resultatmåle.

Mottatt
03.03.2019

18/19/0018 Forstudie
Akselerator havbasert
næring

Søknad om finansiering av forstudie
innvilges ihht faggruppens
forutsetninger:
• Innstiller på tilskudd på inntil
100.000, • Forutsetter at det utføres en
kartlegging av hvilke
Fosenbedrifter,
leverandørindustrien som
ønsker å delta i forprosjektet
med å inngå intensjonsavtaler
• Faggruppe næring bidrar med
å koble opp aktuelle bedrifter

Mottatt
18.03.2019

19/19/0019 Film i Mitt yrkeserien på NRK

Vedtaket om tilskudd ble opphevet
og avtalen om film ble ikke utført.

Mottatt
19.03.2019

17/19/0017 Verdi i Vind

Mottatt
06.03.2019

12

20/19/0020
Produksjonshall- Fosen
Skalldyr AS

Søknaden avslås med bakgrunn i
kriteriene samt at dette ikke er et
regionalt prosjekt. Lokal bedrift i
Bjugn kommune som søker støtte til
enkeltinvestering. Ikke innenfor de
regionales innsatsområdene som
ligger til grunn for næringsfondet.
Henviser til kommunalt
næringsapparat.
Søker ble henvist til å kontakte
førstelinjetjenesten i Bjugn kommune
for videre veiledning til aktører som
næringshagen og Innovasjon Norge

21/19/0021 Statsnail AS
Påvekst og oppdrett
22/19/0022 Frøya
revmatikerforening

Ligger som kladd i søknadsportalen,
søknad ikke sendt inn.
Lev aktivt med sykdom i vann.
Søknad er utenfor formål med
næringsfondet og avslås derfor.
Åpning av områder for høsting av
skjell
Statsnail AS høster Strandsnegl, og
jobber med direktesalg av
kråkeboller og sjøkreps til Paris.
Norgeskjell AS høster blåskjell for det
norske markedet. Begge selskapene
søker å utvide produktporteføljen
innen skjell og ser seg tjent med å
samarbeide for å få til dette.
Forslag til innstilling:
Søknaden innvilges omsøkt beløp kr
190 553,Prosjektet følges opp med
rapportering og informasjon om
prosess til rådet ved utviklingsleder.

23/19/0023 Statsnail AS

24/19/0024 Trailmasternettbutikk
25/19/0025 Fosen
Innovasjon

Ligger som kladd i søknadsportalen,
søknad ikke sendt inn.
Jobb for 2 -2020
Dette er et tiltak som skal gi
medflyttere, pendlere og
enkeltindivid som søker nye
utfordringer et faglig påfyll for å heve

Mottatt
19.03.2019

Se vedlagt
rapport fra 2019
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deres mulighet til å konkurrere seg
inn i et jobbmarked på Fosen, samt å
bevisstgjøre kandidater hvilke
muligheter som ligger her.
Målsettingen er å få flere til å velge
vår region. Krever markedsføring og
identifisering av kandidater.
Kompetanseheving av kandidatene
(karriereskift i regi av Manpower),
samt gi deltakerne et innblikk i
næringslivet på Fosen.
Forslag til innstilling:
Søknaden innvilges med omsøkt
beløp kr 200 000,Søknaden innvilges ihht kriteriene
med følgende forutsetninger; det må
utarbeides et opplegg som kan
gjennomføres i egenregi.
Faggruppe næring inviteres til å delta
i prosjektet.
Det forventes en sluttrapport som
definerer deltakelse, oppfølging og
måling. Samt en oversikt over hvilke
næringsaktører som deltar.

26/19/0026 Hjellup fjordbo

Styrevedtak sak 11/19 Rassikring
Styrets vedtak:
1. Styret i Fosen Regionråd
innvilger søknaden fra Hjellup
Fjordbo pålydende kr 105.000,
- til sikringstiltak
2. Søknaden legges inn i
regional.forvaltning.no og det
sendes ut tilsagn fra
næringsfondet.
3. Forutsetter at dersom søker
får forsikringsoppgjør eller
lignende som dekker
sikringskostnadene betales
beløpet tilbake i sin helhet.
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Fosenmøtet 2019
Deltakelse på AquaNor
2019

Løpende tiltak- Rammevedtak i
styremøte 200919
Styrevedtak;
1. Styret i Fosen Regionråd tar
orienteringen om prosjektene
til orientering.
2. Styret setter øvre ramme for
tilskudd til prosjektene i
egenregi «Deltakelse på Aqua
Nor 2019» og
«Kompetansekartlegging
Fosenregionen» på til
sammen kr 100.000,Rapporteres tilbake til styret
etter
prosjektgjennomføringen.

Kompetansekartleggingegenregi
Kunnskapsgrunnlag fra
forstudie med kartlegging
reiseliv. Trøndelag reiseliv

Rammevedtak i styremøte 200919
Styrevedtak sak 16/19
1. Fosen Regionråd inngår avtale
med Trøndelag reiseliv og
søker Trøndelag
fylkeskommune om
medfinansiering av den
beskrevne stillingsressursen.
2. Avtalen finansieres ved bruk
av regionale utviklingsmidler,
næringsfondet. Kr 110.000
NOK eks.mva
3. Utviklingsleder inngår avtale
med Trøndelag reiseliv og
legger en plan for arbeidet
sammen med Sigrid Fissum,
prosjektleder Kystopplevelser.

Ferdigstilt
Se vedlagt
rapport

Styrevedtak sak 07/19

Prosjekt «Fosen-frukt - ny næring
med dype røtter» kr
300.000, -

Ørland
kultursenter er
prosjekteier

Styrevedtak sak 08/19

Prosjekt «Havets Skole –
Fiskeforedling som

Ikke
medfinansiering
fra FK
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immateriell kulturarv»
kr 1.207.000, -

Styrevedtak sak 11/19

Søknad om bistand til sikringsarbeid
ved Hjellup Fjordbo kr 105.000, -

Styrevedtak sak 17/19

FV715 Forprosjekt tunnel og ny veg
Ila- Flakk- Byneset kr 500.000, -

18/19/0018 Forprosjekt
Akselerator havbasert
næring

Søknad fra Fosen Industriforum om å
gå videre med nye ideer havbasert
næring til forprosjekt. Forstudien er
utført og bedrifter har tegnet
intensjonsavtaler om å delta inn i
forprosjekt, iht betingelsene fra
faggruppe næring.
Forprosjektet skal i hovedsak
omhandle å detaljere
hovedprosjektet. Utarbeide
forankret plan og søke et
hovedprosjekt (Fase 3) som skal bidra
til omstilling mot havbasert næring
og kobling og oppfølging mot
bransje, kunder og nettverk. Se
vedlagte rapport og signerte
intensjonsavtaler.
Forslag til innstilling
Søknaden innvilges med omsøkt
beløp på kr 200 000,-

Jobber med
omforming til
mere
næringsrettet
prosjekt

Under utredning
av Fosenvegene
og TRFK
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