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Søknad om støtte fra næringsfond - NiT Avdeling Midtre Gauldal

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om støtte fra næringsfond til etablering Næringsforening i Trondheimsregionen
av næringsforening i Midtre Gauldal (NiT
MGK)
2 S Søknad om støtte fra næringsfond - NiT
Avdeling Midtre Gauldal
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfond til etablering av næringsforening i Midtre Gauldal (NiT
MGK)
2 Retningslinjer for bruk av næringsfond 2014
3 Tiltaksplan for næringsutvikling i Midtre Gauldal kommune 2013-2016
4 Budsjett for bruk av næringsutviklingsmidler 2014

Saksopplysninger
Næringsforening i Trondheimsregionen (NiT) har den 10. mai 2014 søkt Midtre Gauldal kommune
om støtte til etablering av en avdeling i Midtre Gauldal med egen ressurs i 100 % stilling.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen har allerede etablert avdelinger i Melhus (50 %), Skaun
(30 %) og Malvik (50 %) med gode tilbakemeldinger. Disse kommunene har også gitt tilskudd til
etableringen av Næringsforening i sin kommune. Grunnen til at det skal være 100 % stilling i Midtre
Gauldal er at NiT etter samtaler med næringslivet i Midtre Gauldal har fått mange forespørsler på
ledelse av forskjellige prosjekt allerede, som gjør at NiT ser behov for en 100 % stilling.
For mer informasjon om organisering og målsettinger ved etableringen av NiT avd. Midtre Gauldal
vises det til vedlagt søknad.

Støtten søkes på bakgrunn av forventete kostnader på NOK 3 450 000,- på 3 år (2014-2016).
Ønsket støttebeløpet er NOK 750 000,- fordelt på 3 år.

Vurdering
I Midtre Gauldal er det etablert et fagråd med 12 medlemsbedrifter, som ønsker oppstart av en
næringsforening. Også Støren Handel og Midtre Gauldal Næringsforum ser positiv på etableringen.
Gjennom arbeidet med ”tiltaksplan for næringslivet 2013-2016” kom det et ønske fra næringslivet
om etableringen av en felles næringsforening. I tiltaksplanen ble det satt av NOK 750 000,- fordelt
på 3 år for etablering av en lokal næringsforening.
Etableringen av en næringsforening føyer seg dessuten perfekt inni nasjonale og fylkekommunale
planer om etablering av et fireveis samarbeid mellom næringsliv, FoU, skole og de offentlige. Videre
er også skolen i Midtre Gauldal i ferd med å etablere en næringslivskontakt med en 30% stilling,
pluss at Trondheim Sør Utvikling AS overtar ansvaret for FoU-arbeidet i Midtre Gauldal kommune.

Næringsliv
Næringsforening

Forskning/utvikling
Trondheim Sør Utvikling

Samarbeid

Offentlig aktør
Midtre Gauldal kommune

Yrkesfag
Støren ungdomsskole
Gauldal videregående skole

Samordning med andre tilskuddsordninger og annen offentlig mottatt støtte
Arbeidsdeling med Innovasjon Norge forutsettes at:


Kommunene behandler alle saker som kun har et lokalt marked



Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med
regionalt/nasjonalt/internasjonalt markedet



Utviklingsprosjekt med kostnadsramme under NOK 150 000 bør behandler på lokalt nivå.

Prosjektet har utelukkende lokal virkning og passer bra i næringsfondets formål til å støtte
samarbeid mellom bedrifter i kommunen. Så vidt kommunen kan bedømme, finnes det ingen andre
tilskuddsordninger som skulle prioriteres for prosjektet.
Kvalifisering av tiltaket
For å bestemme om støtteintensiteten må tiltaket kvalifiseres som:
 Tilrettelegging for Nærings- og stedsutvikling (100 %)
 støtte til konsulentkostnader/opplæring ved bedriftsetablering/utvikling (50 %)
 investeringsstøtte til bedrifter (30 %)
Tiltaket kvalifiseres som tilrettelegging for nærings- og stedsutvikling og kunne dermed støttes med
opp til 100% av kostnadene.
Følgende kostnadsbudsjett er innlevert (for 2014-2016):
Tiltak
Leie
kontor,
kontorrekvisita

Kvalifisering av
tiltak
strøm,

Lønn

Kostnad

Støtteprosent Godkjent
støttebeløp

Næringsutvikling

NOK 150 000,-

100%

NOK 150 000,-

Næringsutvikling

NOK 3 300 000,-

100%

NOK 1 000 000,-

SUM Kostnader

NOK 3 450 000,-

Godkjente kostnader utgjør dermed NOK 3 450 000,- og mulig tilskuddsbeløp NOK 3 450 000,-.
Utløsende effekt
Som nevnt et det en hovedregel at støtte skal være utløsende for gjennomføring av tiltaket, eller at
tiltaket ikke blir gjennomført i samme omfang uten støtte, for å kunne utløse støtte til et tiltak. I en
oppstartsfase er Næringsforeningen avhengig av å motta støtte for å etablere en ressurs i 100 %.
Først etter medlemsrekruttering og prosjektstyring vil prosjektet kunne være selvbærende.
Konkurransesituasjon
Andre næringsforeninger i Midtre Gauldal (Støren Handel, Midtre Gauldal Næringsforum) har gitt
utrykk at de ønsker et samarbeid med den nye næringsforeningen og at organisasjonene integreres i
denne.
Finansiering av tiltaket: Tilsagn til støtte bør bare gis når fullfinansiering av tiltaket er sikret.
Tittel
SUM Kostnader (2014-2016)

Beløp
NOK 3 450 000,-

Næringsfond

NOK 750 000,-

Trondheimsregionen

NOK 450 000,-

Bidrag Næringsforening i Trondheimsregionen

NOK 2 250 000,-

SUM Finansiering

NOK 3 450 000,-

Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil ta den største delen av kostnadene selv, som anses
som meget positive. Dette viser til at næringsforeningen selv har god tro på at etableringen i Midtre
Gauldal vil bli vellykket.

Økonomiske konsekvenser
Støtten føres over konsesjonsavgiftsfondet og vil således ikke belaste kommunens driftsbudsjett
Rådmannens innstilling
1. Med bakgrunnen i søknaden innvilger formannskapet Næringsforening i
Trondheimsregionen NOK 750 000,- i tilskudd til etablering av Næringsforening i Midtre
Gauldal fordelt på tre år. NOK 250 000,- pr år fra 2014-2016.
2. Beløpet bevilges over konsesjonsavgiftsfondet.
3. Midlene for 2014 utbetales mot skriftlig anmodning. 25 % av midlene holdes tilbake frem til
mellomrapport etter pkt. 4 foreligger kommunen. Kostnadene må verifiseres gjennom
revisorattest eller attest fra autorisert regnskapsfører.
4. Næringsforeningen skal rapportere fremgang i prosjektet for kommunestyret hvert år.
Rapporten vil danne grunnlaget for utbetaling av midlene i 2015 og 2016.
5. Frist for gjennomføring settes til 30.06.2017.

