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Tildelingsbrev regionale næringsfond i Trøndelag 2018.
Økonomisk ramme for regionalt næringsfond 2018
Trøndelag fylkeskommune overfører kr 1 200 000 som ramme for regionalt
næringsfond til Fosen regionråd for 2018. Tildelingen omfatter følgende kommuner:
Ørland, Indre Fosen, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen.

Retningslinjer for forvaltning av regionale næringsfond i Trøndelag 2018
Hovedutvalg for næring har i sak 27/18 vedtatt følgende retningslinjer:
1. Formål
Formålet med tildeling av regionale næringsfond i Trøndelag er å skape politisk
engasjement for et aktivt næringsutviklingsarbeid i regionene, tilføre midler til lokale
og regionale prosjekt, og at kommunene i samarbeid skal kunne spille en aktiv rolle
for å ivareta førstelinjetjenesten i næringsutviklingsarbeidet.
2. Vilkår for forvaltning av regionale næringsfond
Fylkeskommunen setter følgende vilkår for forvaltningen:
 Fondene skal anvendes i tråd med satsingsområdene i Strategi for innovasjon og
verdiskaping i Trøndelag, og tilhørende handlingsprogram
 Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) retningslinjer for
statsbudsjettets programkategori 13.50 gjelder for fondene
 Fondene kan ikke brukes til ordinære kommunale driftsoppgaver
 Kommunenes næringsapparat skal ta aktivt del i forvaltningen av fondene
3. Arbeids- og ansvarsfordeling mellom fylkesnivå og regionalt nivå
For å ha avklart arbeidsfordeling mellom fylkesnivå og regionalt nivå, gjelder
følgende veiledende arbeidsdeling:
 Bedriftssaker: regionene behandler alle saker som krever lokal innsikt og som har
et lokalt marked. Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle
vekstetablerere og for bedrifter med nasjonalt og internasjonalt marked.
Regionene må informere om at tilskudd til bedrifter gis som bagatellmessig
støtte.
 Kommunene oppfordres til å legge inn egne penger i fondene i tillegg til
tildelingen fra fylkeskommunen

4. Organisering
Fondene tildeles regionrådene/kommunesamarbeidene, som har ansvar for
forvaltningen. Følgende hovedmodell anbefales for organisering av
fondsforvaltningen:
 Politisk valgt styringsgruppe
 Et sekretariat som er tillagt en formell organisasjon, f.eks. et regionråd eller en
vertskommune, foretar ordinære sekretariatsoppgaver
Regionene skal utarbeide egne vedtekter for bruken av midlene.
RF13.50 (www.regionalforvaltning.no) skal brukes både i søknads- og
rapporteringssammenheng.
Sekretariatene har ansvaret for rapporteringen for bruken av hele fondet. Det åpnes
for at en andel på inntil 5% av fondet kan brukes til administrasjon knyttet til
fondsforvaltningen.

Anbefalinger til kommunene
Det er viktig med et regionalt perspektiv ut over kommunegrensene for å legge til rette for
mer innovasjon og verdiskaping. Fylkeskommunen ønsker å bidra til økt samarbeid og til
mer helhetlig regional næringsutvikling. Regionale næringsfond vil være et viktig verktøy
for å bidra til gjennomføring av regionale næringstiltak, men regionene kan også
øremerke deler av fondet til å behandle søknader fra lokale nyetablerere eller
eksisterende bedrifter. Dette kan være hensiktsmessig for å avlaste Innovasjon Norge i
behandlingen av mindre/lokale prosjekter. Regionene kan evt. fastsette dette gjennom
vedtektene for det enkelte fond, som for øvrig må utarbeides i tråd med KMDs
retningslinjer og de føringer fylkeskommunen gir for bruken av midlene. Det forutsettes at
regionene ivaretar nødvendig samhandling med næringsliv, øvrig virkemiddelapparat og
regionale innovasjonsmiljø (f.eks. næringshager/inkubatorer).
Praktiske rutiner, rapportering og utbetaling
1. Søknader
 Alle søknader om støtte fra regionale næringsfond skal sendes inn til fondets
sekretariat av søkeren selv, via det elektroniske søknadssystemet
www.regionalforvaltning.no (heretter kalt RF13.50).
 Alle forvaltere (regionene/sekretariatene) skal kunngjøre tilskuddsordningene
gjennom RF13.50, og på en slik måte at målgruppen nås.
2. Rapportering
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet krever at kommuner/regionråd
rapporterer i RF13.50, og fristen for dette er 1. februar 2019.
 I tillegg skal det utarbeides en kort skriftlig årsrapport/-melding vedr bruken
av regionalt næringsfond for 2018. Rapporten skal behandles politisk før den
oversendes Trøndelag fylkeskommune innen 01.04.2019.
3. Utbetaling
Sekretariatene må underskrive og returnere vedlagt akseptskjema til Trøndelag
fylkeskommune, innen 3 måneder etter mottak av tilsagnsbrev. Tilsagnsbeløpet vil
deretter bli utbetalt til kontonummeret som oppgis på akseptskjemaet.

Lurer du/dere på noe? Ta gjerne kontakt:
Ole Harris Hanssen,
epost: olehan@trondelagfylke.no mobil 95262297

Med hilsen
Even Ystgård
Seksjonsleder næring

Ole Harris Hanssen
Seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Akseptskjema
Linker til aktuelle dokument:
1. Oppdragsbrev 2018 fra KMD til Trøndelag fylkeskommune
Vedlegg 1, Fordeling av løyving mellom fylkeskommunene
Vedlegg 2, Statlege midlar til grenseregionale samarbeid Interreg og ENI
(Kolarctic)
Vedlegg 3, Krav og veileder til aktivitetsrapportering
Vedlegg 4, Fordeling av løyving på programkategori 13.50
Vedlegg 5, Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler
Vedlegg 6, Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler
2. Et verdiskapende Trøndelag - Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag
3. Handlingsprogram 2018-2019 for strategien Et verdiskapende Trøndelag
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