
Aure næringsfond Covid19 
 
I forbindelse med økt arbeidsledighet, og behov for økt sysselsetting som følge av Covid19- 
utbruddet, har kommunene blitt tildelt ekstramidler til sine kommunale næringsfond.  
 
Aure kommune er tildelt 946.361 kroner. 
 
Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale 
utfordringer, behov og potensial. 
 
Hvem kan søke om støtte? 
 
Bedrifter, etablerere, og andre næringsaktører kan søke om støtte.  
 
Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for, og/eller gir støtte til næringsutvikling.  
 
Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte, og til andre næringsretta tiltak som er viktige for å 
motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19. Konkret kan det være markedsutvikling, 
mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer som gjør bedriften bedre rusta 
til å eksistere og vokse.  
 
Midlene skal ikke benyttes til ordinær drift.  
 
Samla tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Unntaksvis kan 
det bli innvilga inntil 75 prosent støtte.  
 
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende: 
 

1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser man kan videreføre og utvikle, spesielt for å 
motvirke negative virkninger av korona-utbruddet.  

2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet, og ringvirkning for andre. 
3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.  

 
Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. Retningslinjene for næringsfondet er basert på:  
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. 
 
Hvordan søke støtte? 
 
Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no.   
 
Ta kontakt med kultur- og næringssjef Ivar Torset, for å avklare hva søknaden skal inneholde og 
veiledning rundt hvilke tiltak man kan søke på.  
 
E-post: ivar.torset@aure.kommune.no, mobil: 979 67 260. 
 
Behandling av søknader 
 
Søknader vil bli behandla fortløpende. Næringsutvalget vil behandle de innkomne søknadene etter 
innstilling fra rådmannen. 
 
Rapportering og utbetaling: 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
mailto:ivar.torset@aure.kommune.no


Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som 
tilskuddsmottaker dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig, for at 
prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket. 
 
Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i 
departementets elektroniske forvaltningsportal, www.regionalforvaltning.no.  
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