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HAMARØY KOMMUNES GRÜNDERFOND FOR UNGE ETABLERE  

VEDTEKTER FOR 2013-2015 

Fastsatt av Hamarøy Plan- og ressursutvalg 18.09.13 13 i sak 53/13  

og Formannskapet 16.10.13 sak 84/13.   

 

§ 1 Bakgrunn og hensikt 

Hamarøy kommune ønsker at flere – både etablerte bedrifter og gründere – skal realisere 

ideer som kan gi nye virksomheter.  

For å støtte opp under dette skal en kunne bidra med kompetanse, nettverk og 

finansiering.   

§ 2 Kapital 

Det bevilget midler fra Nordland fylkeskommune  med kr. 20.000,-  i 2013 til dette formål. 

I tillegg settes det av tilsvarende fra kommunens kraftfond til samme formål, kto. 14703 

4100 325.  Total årlig kapital i 2013 kr. 40.000,-   

§ 3 Bruk av fondsmidlene 

Utlysning skjer på høsten.  Det søkes via fastsatt skjema.   

§ 4  Krav til søkeren  og tiltaket 

• Søkeren må ha en konkret ide og ideen må ha et potensiale i seg til å bli en varig og 

lønnsom virksomhet  og ny(e) arbeidsplasser 

• Søkeren må ha personlige forutsetninger for å utvikle og videreføre prosjektideen  

• Søkeren må være i aldersgruppen 18 – 35 år 

• Gründeren/etablereren må ha en bedrifts-/virksomhetside som utvikles i en konkret 

periode 

• Stipendet skal kunne benyttes til å konkretisere en forretningside eller en skisse for 

å utvikle et fysisk produkt eller tjeneste (i en søknad til offentlig finansiering eller 

bank) . 

• Stipendet kan brukes til å kjøpe inn tjenester/konsulenthjelp og til andre definerte 

kostnader ved ideutviklingen 

• Dersom støtten benyttes til livsopphold/lønn, må søker selv gi melding om dette til 

ligningsmyndighetene.     

§ 5 Vilkår  

• Fondet kan ikke nyttes til sanering av gjeld eller til tiltak som må anses som rene 

utskrift- eller driftsinvesteringer. Midlene kan heller ikke nyttes til ordinær drift.  

• Stipendet kan kombineres med andre virkemidler med avtalt veiledning eller 

programmer.   
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§ 6  Tildeling  

En tildeling kan maksimalt gis på kr. 20.000,-.  Plan- og ressursutvalget fatter beslutning 

om tildeling av midler fra fondet.   

Hamarøy kommune skal ha en skriftlig avtale med gründeren som mottar stipend.  

§ 7 Utbetaling 

50 % av stipendet kan utbetales i 2 omganger. Første gang etter en kort oppstartsamtale og 

sluttutbetaling etter at en plan foreligger eller en kort erfaringsrapport er levert.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


