Retningslinjer for tildeling fra Listerfondet
” fra ide til handling ”

Fondet skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling, og har følgende
satsingsområder:




Industri og energi
Primærnæringer
Opplevelsesnæringer

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene som er nedfelt i Strategisk
næringsplan for Lister og lokale strategiske planer.

1. Tilskudd fra Listerfondet skal være et tilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til
nyskapning vil bli prioritert. Det vil også ideer/tiltak som har langsiktighet i seg og kan
beskrives fra ” ide til handling ”. Listerfondet kan være den riktige tilskuddsordningen til
”første steg” i en slik utviklingsfase.
Tilskudd fra fondet kan gis til:




Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter
Nyetableringer – nye tiltak
Tiltak som er i tråd med arbeidsmålene jfr. §4 pkt. A i vedtektene.

2. Tildelingskriterier som vil bli vektlagt i vurderingen:
 Nyskapende – om ikke internasjonalt, så i alle fall i Listerregionen
 Prosjektet skal være i en tidlig fase
 Næringsmessig potensiale for regionen
 Samarbeid med andre bedrifter/instanser - nettverksbygging
 Økt kvinneandel i næringslivet
 Kompetansearbeidsplasser
3. Det kan søkes på tilskudd fra fondet hele året.
Styret vil gjennomføre halvårlige tildelinger – søknadsfrist er 31.12 og 31.07. Mindre
søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling.
Listerrådet er klageinstans.

4. Søknad om tilskudd til utvikling/nye tiltak fra eksisterende bedrifter, bes utført på vanlig
måte som til andre mulige søknadsmottakere med nødvendige vedlegg som: Siste års
regnskap – selvangivelse – kostnadsramme - finansieringsplan og utfyllende orienteringer.
5. Søknad fra nyetablerere om tilskudd til forstudier/ forprosjekteringer sendes med
nødvendige vedlegg og orienteringer om det nye tiltaket, samt kostnadsramme og
finansieringsplan. Dersom det søkes tilskudd fra andre instanser skal dette opplyses om i
søknaden.
6. Tilskudd vil bli utbetalt i 2 terminer. Første halvpart ved oppstart og andre halvpart ved
tilsendt sluttrapport – eller bekreftelse på gjennomført tiltak inkl. godkjent regnskap.
Tildelingen gjelder for to år, med mulighet til å søke om ett års forlengelse.
Det gis ikke støtte til oppføring av nybygg og ordinær drift.

7. Informasjon om fondets vedtekter og praktiske ordninger og søknadsskjema finnes på
www.Lister.no - Listerfondet. For nærmere informasjon og veiledning anmodes søker om å
ta kontakt med det lokale næringskontor eller Lister Nyskaping. Lister Nyskaping er også
saksforbereder til Listerfondet.
8. Søknaden skal:


leveres på fastsatt skjema, se www.regionalforvaltning.no
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