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Bakgrunn

Som en del av tiltakspakkene for korona-krisen har Regjeringen gitt totalt 
600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Dette er en 
engangsbevilgning som skal sette kommuner i stand til å legge til rette for 
økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, 
behov og potensial.

Ås kommune er tildelt 1,1 millioner kroner. Midlene disponeres på følgende 
måte:
I. Næringslivet i Ås kommune – kr. 990 000 
II. Reservert til Follosamarbeid – kr. 110 000



Hvem kan søke?

Det kan gis tilskudd til:

➢ bedrifter

➢ etablerere 

➢ andre næringsaktører (med 
næringsaktør menes en aktør som 
tilrettelegger for og/eller gir støtte 
til næringsutvikling)



Hva vektlegges?

❑ i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping 

❑ i hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av covid-19-
utbruddet 

❑ hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
❑ gjennomføringsplanen, og sannsynligheten for at prosjektet vil nå målene



I tillegg vektlegges prosjekter som:

➢ involverer samarbeid med 
miljøer i tilknytning til Campus 
Ås eller andre kunnskapsmiljøer 

➢ omhandler sirkulærøkonomi 
og/eller tar bedriften inn i det 
grønne skifte

➢ tilrettelegger for strategiske 
samarbeid/allianser som skaper 
grobunn for utvikling og vekst, 
f.eks. innen kulturnæringen



Tenk nytt!

Midlene innrettes mot 
utviklingsprosjekter som bidrar til 
varig næringsutvikling - ikke til rene 
sysselsettingstiltak eller til å dekke 
ordinære driftskostnader.

Benytt anledningen til å tenke nytt!



Tenk nytt!

Hvilke muligheter ser man for 
eksempel for:

➢ En omstilling til nye markeder 
eller produkter?

➢ Et nytt samarbeidsprosjekt med 
relevante aktører? 

➢ En kompetanseheving?



Merk følgende

✓ Det kan maksimalt ytes et tilskudd på 
kr. 250 000 til enkeltprosjekter. 

✓ Samlet tilskudd skal som hovedregel 
ikke overstige 50 prosent av 
prosjektets kapitalbehov.

✓ Som bedriftens egenfinansiering 
gjelder eksempelvis lønn, innkjøp av 
varer og tjenester, lån og likvide 
midler.

Søknadsfrist er 25. november 2020.



Hvordan søke?

Søker må opprette og sende 
søknaden gjennom 
www.regionalforvaltning.no (her 
må søker opprette en egen bruker).

Søknadsskjemaet er såkalt
‘forenklet søknadsskjema’, og vil 
nok for de fleste oppleves intuitivt 
og greit. 

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2204&Cookie=0


Mer informasjon på 
Regionalforvaltning.no

Les nøye gjennom hele utlysningen 
for midlene på 
Regionalforvaltning.no. Du finner 
hele teksten her.

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2204&Cookie=0


Ønsker du hjelp?

Etablerertjenesten i Follo kan bistå 
søkere i søkerprosessen og med 
vurderinger rundt forretningsmodell 
og markedsvurderinger.

Etablerertjenesten i Follo 

Epost: etablerer@norgesvel.no

Telefon: 909 25 266 (betjent mandag-
fredag)


