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Rammebevilgning til regionalt næringsfond for Setesdal i 2020
I Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2020 har fylkestinget vedtatt å avsette 5 millioner kroner
til satsing på regionale næringsfond i regionen.
Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtok i møte 11.02.2020 følgende fordeling til de
regionale næringsfondene i Agder:
• Regionalt næringsfond for Setesdal
500 000 kroner
• Regionalt næringsfond for Østregionen
1 000 000 kroner
• Regionalt næringsfond for Arendal/Froland/Grimstad
1 250 000 kroner
• Regionalt næringsfond for Birkenes/Iveland/Lillesand
600 000 kroner
• Regionalt næringsfond for Lindesnesregionen
800 000 kroner
• Regionalt næringsfond for Listerregionen
800 000 kroner
Fylkeskommunens føringer og vektlegging av mål for bevilgningene
Regionplan Agder 2030 og VINN Agder 2015-2030 gjelder som overordnede regionale føringer.
Det forutsettes et godt samarbeid med Innovasjon Norge og fylkeskommunen, blant annet i
saker hvor man bør få vurdert om Innovasjon Norges rammer kan benyttes.
Forvaltning av midlene skal bidra til resultater i forhold til etter eller flere av følgende mål:
− Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter
− Økt sysselsetting med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
− Mer variert næringsstruktur, preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
− Økt verdiskaping basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og
naturressurser
− Omstilling av Sørlandet til lavutslippssamfunnet
− Internasjonalt samarbeid og internasjonalisering
− Likestilling, inkludering og mangfold
EØS og offentlig støtte
Det minnes om at EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges og informeres om i
tilsagnsbrev. Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av et
prosjekts kapitalbehov, og det skal ikke gis støtte til gjeldssanering og/eller driftstilskudd.
Kunngjøring
Næringsfondet skal annonsere på nettsider og/eller egnet avis minst to ganger, jfr. EØS-krav om
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offentliggjøring. Ved markedsføring eller profilering av næringsfondet skal det fremgå at fondet
er finansiert i samarbeid med Agder fylkeskommune.
Rapportering
Rapport som viser bruken av midlene skal utarbeides og sendes Agder fylkeskommune innen
15. februar 2021. Rapporteringen skal gjøres gjennom nettsiden regionalforvaltning.no. Det er
ønskelig at næringsfondet fortløpende oppdaterer tilsagn i regionalforvaltning etter hvert som
sakene innvilges.
Utbetaling
Anmodning om utbetaling av rammetilskuddet sendes gjennom å fylle ut og returnere vedlagte
akseptbrev til Agder fylkeskommune v/Virkemidler og entreprenørskap, Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal. Signert akseptbrev kan også returneres per epost til postmottak@agderfk.no.
Fylkeskommunen og revisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter
forutsetningene.
Gjennomgang og samhandling
I 2020 vil fylkeskommunen ta initiativ til dialog om samhandling, erfaringsutveksling og
kompetansedeling med de seks regionale næringsfondene i Agder. Dette er viktig i forbindelse
med en regional virkemiddelgjennomgang som skal gjennomføres i 2020. Det vil også være et
viktig kunnskapsgrunnlag for videre strategi mht. bruk og innretning av regionale næringsfond.
Nærmere informasjon om dato og sted vil komme i løpet av mars.
Vi ser frem til et godt samarbeid og ønsker lykke til med forvaltning av midlene i 2020.
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