Retningslinjer for Kraftfondet i Lesja
kommune, revidert 7.3.2019
1.0

FORMÅL

Formålet med retningslinjene er å klargjøre bruken av kommunale tilskuddsmidler fra Kraftfondet.
Lesja kommune sine strategiske planer legges til grunn for prioritering av søknader.

2.0

STØTTEFORMER

Alle yrker og næringer kan søke om støtte.

3.0

HOVEDPRIORITERING AV SAKER

For alle næringer gjelder følgende hovedprioritering:
-

4.0

Tiltak som sikrer eksisterende arbeidsplasser gjennom nyskaping
Tiltak som har potensial for å skape nye arbeidsplasser
Tiltak som i hovedsak har sin virksomhet og forretningsadresse i Lesja kommune
I tillegg har tilskudd til landbruksforetak følgende hovedprioriteringer:
 Nydyrking er særlig prioritert
 Nyetablering i husdyrholdet
 Vanningsanlegg

TILLEGGSVEKTING

For alle næringer tillegges følgende tiltak ekstra vekt:
-

5.0

Søknader som gir arbeidsplasser til ungdom og kvinner
Fellestiltak der flere aktører bidrar til ei positiv utvikling av Lesja som bo- og
arbeidsmarkedsområde. Fellestiltak innen tradisjonelt landbruk skal også vektes.

IKKE PRIORITERTE TILTAK

Disse tiltakene prioriteres ikke:
- Lett omsettelig utstyr som ikke er en vesentlig del av ideen
- Hobbybaserte virksomheter

6.0

KRAV TIL SØKNAD

1. Forretningsplan med kostnader, finansiering og markedsvurdering. Unntak for dette er
nydyrking.
2. Tiltaket skal som hovedregel ikke være påbegynt. For nydyrking- og vanningsprosjekt stilles
det krav om godkjent plan for prosjektet. Tiltaket kan igangsettes etter at plan er godkjent.

3. Tiltaket må være registrert og inneha nødvendige godkjenninger, eller vise til
forhåndsvurdering av myndighetskrav, før utbetaling av tilskudd.

7.0

FORVALTNING

1. Søknader leveres forløpende og behandles av fondsstyret (Formannskap) hvert kvartal.
Unntak fra dette er søknader knytt til nydyrking som er delegert til Rådmannen.
2. Det settes en arbeidsfrist på 2 år for gjennomføring av tiltak. Det kan søkes om utsatt
arbeidsfrist. Unntak for dette er nydyrking.
3. Øvre tilskuddsramme er som hovedregel 200 000 kr pr søknad. Det finnes ingen øvre
tilskuddsgrense for nydyrking
4. Egeninnsats kan utgjøre maks 20 % av kostnadene i en søknad. Timepris settes lik satsen som
Innovasjon Norge bruker i BU-saker.
5. Utbetaling av tilskudd skjer først etter utbetalingsanmodning fra tilsagnshaver. Ved
utbetaling av tilskudd skal det i hovedsak foreligge dokumentasjon på at foretaket er
registrert og en skriftlig rapport om prosjektet. Rapporten skal inneholde regnskap der
dokumentasjon på faktiske utlegg og egeninnsats skal framlegges. For landbruk må
grunnvilkår i forskrift om produksjonstilskudd for jordbruket være oppfylt. Tilsagnet faller
bort dersom anmodning ikke leveres innen utbetalingsfristen. Dersom det blir gjort store
endringer i prosjektet i forhold til det som ble omsøkt så skal kommunen varsles om dette.
Vesentlige endringer som gjør at tiltaket ikke faller inn under formålet med ordningen kan
medføre at tilskuddet faller bort eller at saken må behandles på nytt. Det er mulig å be om
delutbetaling inntil 75 % av tilskuddsbeløpet.

6.1 Spesielt om nydyrking:
Tiltakshaver skal levere søknad om godkjenning av plan for nydyrking til kommunen samt søknad om
tilskudd fra Kraftfondet. Dyrkingsarbeidet skal ikke begynne før kommunen har godkjent tiltaket.
Etter godkjenning og oppmåling av nydyrka areal skal det utbetales dyrkingstilskudd til tiltakshaver
på kr 1500 pr daa dyrka areal. Dersom man skal dyrke på leid areal så skal det ligge ved leieavtale
sammen med dyrkingssøknaden. Søkere som i søknadsåret har jordbruksareal som ikke er i drift er
ikke berettiget nydyrkingstilskudd. Det kan også gis tilskudd til overflatedyrking dersom forholdene
tilsier at fulldyrking ikke er gjennomførbart på forsvarlig vis på grunn av økonomiske eller
miljømessige årsaker. Vilkårene til overflatedyrking er lik som ved fulldyrking. Det gis ikke tillatelse til
torvuttak på areal som har fått kommunalt tilskudd før tidligst 10 år etter nydyrkinga.

6.2 Spesielt om tilskudd til nyetablerere i husdyrhold:
Foretak som ikke har vært registrert med husdyrhold av noe slag de siste 3 årene kan gis tilskudd til
innkjøp av husdyr. Søkere som er med i samdrift, leier ut melkekvote eller er part i foretak med
husdyrhold, er ikke tilskuddsberettiget. Det kan gjøres spesielle unntak der ny eier har ervervet
landbrukseiendom eller ved forpaktningskontrakt godkjent av kommunen. Tilskudd kan utbetales
med inntil 50 % av dokumentert kjøp av produksjonsdyr, avgrensa til 100 000 kr. Det kan ikke gis
nyetableringstilskudd til samme driftsenhet/søker mer enn en gang.

6.3 Spesielt om tilskudd til vanningsanlegg:
Det kan gis tilskudd til vanningsanlegg som er ferdiggodkjent. Tilskuddet utmåles med kr 600 pr dekar
nytt areal som blir vannet fra anlegget. Ved spesielt kostnadseffektive utvidelser kan anlegg

avgrenses til maksimalt 40 % av faktisk kostnad. Overflateutstyr regnes ikke med i
tilskuddsgrunnlaget. Tilskudd avgrenses til 200 000 kr pr fellestiltak.

8.0

KLAGEBEHANDLING

Det vises til vedtektene for kraftfondet.

9.0

GODKJENNING AV RETNINGSLINJER

Retningslinjene kan endres etter vedtak i Kommunestyret.

