
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

Skjervøy 

KOMMUNE 

VEILEDNING TIL SØKERE 
 

Fondets prioriterte formål: 

 

Formålet med fondet er å bidra til kompetanseheving, omstilling, 

nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. 

 

 

Følgende type prosjekter prioriteres: 

 

• Utviklingsprosjekter 

 

• Samarbeidsprosjekter 
 

• Tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom. 

 

Kommunen har vedtatt en egen Strategisk næringsplan med følgende 

hovedmålsetting: 

 

Skjervøy kommune skal styrke sin status som en ledende 

kyst og fiskerikommune i Nord Norge gjennom et 

livskraftig nærings- og kulturliv. 

 

Strategier(veivalg) for å nå målet er: 

 

 

1. Sikre og tilføre kommunen fiskerettigheter/råstoff samt 
videreutvikle og foredle disse. 

 

2. Videreutvikle Skjervøy som et Maritimt Senter med sterk 
fokusering på kystens muligheter og Skjervøys kvaliteter. 

 

3. Varierte arbeidsplasser med høy kompetanse med vekt på 

ungdom, kvinner og tilbakeflyttere. 

 

4. Styrke og utvikle Skjervøy som reiselivs- og 
kystkulturkommune. 



Sentrale prioriteringer for tilskudd/lån fra utviklingsfondet vil 

da være: 

 

 

* Tiltak som styrker Skjervøy kommune som et Maritimt senter og et 
sentralt handelssted i Nord-Troms. 

 

* Tiltak som styrker/utvikler primærnæringene og andre næringer 
som basis for bosetting i Skjervøy kommune. 

 

* Styrke tiltak som rekrutterer ungdom tilbake til Skjervøy. 

 

* Kompetanseheving innen alle næringer. 

 

* Samarbeid mellom næringsliv og skole. 
 

* Nyetableringer av bedrifter innen reiseliv og kunnskapsintensive 
næringer. 

 

* Kvinnenettverk innen alle næringer. 

 

* Opprettholdelse av utkantbutikker. 

 

* Utvikling av park og friluftsområder i kommunen. 
 

 

Følgende kan ikke støttes: 

 

* Etableringer som vil konkurrere med etablert virksomhet i 
kommunen på en uheldig måte. 

 

* Generell driftsstøtte (unntatt til utkantbutikker etter 
spesielle regler). 

 

* Gjeldsanering. 
 

* Prosjekter som er avsluttet eller tilnærmet avsluttet på 
søknadstidspunktet. 

 

Generelle maksimale støttesatser og beløp (kan avvikes i enkelte 

tilfeller). 

 

Støtte kan gis som tilskudd og lån. Maksimalt støttebeløp 

er kr. 75.000,-til enkeltprosjekt og maksimalt 50% av 

prosjektkostnadene. 

 

For ansvarlig lån gjelder følgende regler: Maksbeløp kr. 

75.000,-, maks avdragsfrihet 5 år, maks 5 % av 

prosjektkostnad. 



Krav til søknad om støtte fra kommunalt utviklingsfond. 

 

En søknad om støtte (tilskudd eller lån) skal inneholde minst 

følgende punkter: 

 

1. Søkers navn og virksomhet, organisasjonsnummer, bankkonto og 
fullstendige adresse. 

 

2. Formål med søknaden (Hva skal gjøres, hvem vil nyte godt av det 
og hvorfor prosjektet bør støttes). 

 

3. Bakgrunn for prosjektet (Hva er problemet/utfordringen som skal 
løses). 

 

4. Kostnadsplan (Hvor mye koster ”hele” prosjektet, og hvor mye 
koster de enkelte delene/arbeidene/tjenestene). 

 

5. Finansieringsplan (Hvem skal betale - hvor søkes om andre 
eventuelle lån og tilskudd og hvor stor egenandel eller 

egenkapital har søker). 

 

6. Organisering (Hvem har ansvar for gjennomføringen, hvem skal 
delta og hva skal de ha ansvaret for). 

 

7. Tidsplan (Når planlegges oppstart og når skal prosjektet være 

ferdig). 

 

8. Samarbeidspartnere og faglig bistand (Hvem andre enn søker skal 
delta, skal det kjøpes inn ekstern kompetanse eller faglig 

hjelp). 

 

9. Forventede resultater - (Hva skal man oppnå av resultater, 
”hvor mye”, og ”når”). 

 

10. Vedlegg som kreves er skatteattest og siste avlagte regnskap. 
 

 

Søknader avgjøres av kommunens næringsutvalg. 

 

Ta gjerne kontakt med kommunen for spørsmål eller nærmere 

informasjon. 

 

Søknader sendes inn elektronisk: www.regionalforvaltning.no 

 

 

Skjervøy kommune 

Tlf. 77 77 55 00 

e-post: post@skjervoy.kommune.no 


