Vedlegg 1: Oversikt over virkemidlene fylkeskommunen kan benytte over kap. 553,
post 61 mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling
Følgende virkemidler kan kun brukes innenfor virkeområdet for distriktsrettet
investeringsstøtte:
-

Distriktsrettede risikolån kan gis til toppfinansiering av antatt lønnsomme
investerings- og utviklingsprosjekter som er vanskelige å finansiere i det private
kredittmarkedet. Lånene kan innvilges både til nyetableringer og etablerte bedrifter.

-

Distriktsrettede garantier for driftskreditt og unntaksvis for lån gis også til bedrifter
som mangler pantesikkerhet for lånefinansiering i bank.

-

Investeringstilskudd kan gis til fysiske investeringer som produksjonslokaler eller utstyr, og gis primært til små og mellomstore bedrifter.

-

Bedriftsutviklingstilskudd kan gis til rådgivningstjenester, kompetansetiltak og
forprosjekter, primært til små og mellomstore bedrifter.

-

Distriktsrettet etablerertilskudd til markedsavklaring og kommersialisering kan gis til
gründere og grupper av etablerere, for eksempel etablererveiledning. Viktige
tildelingskriterier er at forretningsideen representerer noe vesentlig nytt regionalt, og
at gründeren har ambisjoner om å utvikle en vekstbedrift.

Følgende virkemidler kan brukes over hele landet:
-

Landsdekkende etablerertilskudd til markedsavklaring skal støtte gründere som har
ideer med stort vekstpotensial. Tilskuddet kan brukes til å utvikle egen kompetanse,
kjøpe kompetansetjenester av andre, tilpasse produktet eller tjenesten til markedet
eller som sikkerhet for å innhente mer kapital.

-

Næringshageprogrammet tilbyr utviklingsorienterte bedrifter tilgang til felles lokaler,
kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap. Målgruppen er i hovedsak
kunnskapsbedrifter. Det er et mål at alle næringshagene skal ha målbedrifter innenfor
virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte.

-

Inkubasjonsprogrammet skal bidra til at gode ideer identifiseres, videreutvikles og
kommersialiseres til nye vekstbedrifter, og til å gi vekst i etablerte bedrifter. Siva
tildeler midler til innovasjonsmiljøer og aktører som forsknings- og kunnskapsparker,
innovasjonsselskaper og inkubatorer.

-

Mentortjenesten for gründere skal gi økt kunnskap om forretningsutvikling og
vurdering av markedsmuligheter. Bedriftene må være i utviklings- eller
markedsintroduksjonsfasen og ha ambisjoner om vekst utover sitt lokale marked.

-

Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner
som ønsker å etablere forpliktende samarbeid for å styrke innovasjonsevne og
konkurransekraft.

