Aurskog-Høland kommune

den romslige kommunen

Sparebankenes
næringsfond

Aurskog
Sparebank

– stor nok for folk flest

Om næringsfondet
Sparebankenes næringsfond er opprettet av Aurskog Sparebank og Høland og Setskog Sparebank
i samarbeid med Aurskog-Høland kommune.
Bankene bidrar med midler til fondet, mens Aurskog-Høland kommune står for saksbehandling
og administrasjon.
Fondet er etablert for å motivere til nyetableringer og videreutvikling av næringslivet i kommunen.
Tilskudd utbetales i henhold til fastsatte vedtekter
og produksjons- og servicebedrifter er prioritert.
Tradisjonell handelsvirksomhet faller utenfor
fondets virkeområde.

Har du en forretningside?
Etableringstjeneste
Aurskog-Høland kommune har i samarbeid med SNR (samarbeidsrådet for Nedre Romerike) startet
et etablererkontor. Her kan du få råd og veiledning om det å starte din egen bedrift, eller hjelp til
utvikling av gode ideer du måtte sitte inne med. For mer info.: www.nyetablerer.no
Adresse:
Aurskog-Høland kommune,
Enhet plan og utvikling,
Rådhuset 1940 Bjørkelangen
Att.: Næringskonsulent

A/S Aurskog-Høland utbyggingsselskap
Utbyggingsselskapet har som målsetting å bidra til etablering av næringsvirksomhet gjennom erverv av
tomteområder og gjøre disse byggeklare. Selskapet kan selge tomter eller oppføre næringsbygg for salg
eller utleie.
Adresse:
Stasjonsveien 59
1940 Bjørkelangen
Tlf.: 63 85 55 60
E-post: post@utbyggingsselskapet.no
Hjemmeside: www.utbyggingsselskapet.no

Hva fondet har gitt tilskudd til:
Et titalls virksomheter har siden fondet ble etablert i 2001 mottatt tilskudd. Det er ingen øvre tak
på tilskuddene som blir tildelt men, det er bedriftens potensiale som bestemmer beløpet. Normalt
fra NOK 50 000 og oppover.

Næringsfondet har gitt tilskudd til blant annet:
•
•
•
•
•
•
•

IT-virksomhet
Materiell prosessbehandling
Kompetansehevning
Betongsaging og boring
Snekkerverksted
Dyreklinikk
Hytteproduksjon

• Plastproduksjon
• Næringsmiddelproduksjon
• Produksjon av nettsider
• Torvproduksjon
• Forlagsvirksomhet
• Vaktmestertjenester
• Viltslakteri

Næringsdrivende har uttalt:
”Tilskuddet var kjærkomment i en oppstartfase hvor det alltid er begrenset med midler.
Like kjærkomment var det at næringsfondet hadde tro på det vi drev med.
De leste våre planer, økonomiske utsikter og ga tilskudd og grønt lys til å satse.
Det var et veldig viktig signal.”

Vedtekter
Formål
Næringsfondet skal bidra til nyetablering og videreutvikling av næringslivet i Aurskog-Høland ved at det:

• Gis tilskudd og inspirasjon til virksomheter som utretter noe spesielt for å skape nye arbeidsplasser
og et aktivt lokalsamfunn.

• Gis tilskudd til nyetableringer innenfor utradisjonell og tradisjonell næring som ønsker å utvikle
virksomheten, eller gå nye veier for å etablere nye arbeidsplasser.

Kriterier for tildeling
Tilskudd kan i prinsippet tildeles produksjons- og service-virksomheter. Virksomhetens forretningsadresse må være i Aurskog-Høland kommune. Tradisjonell handelsvirksomhet faller utenfor.

For å få tilskudd bør virksomheten oppfylle flest mulig av følgende kriterier:
• Virksomheten bidrar til å skape nye arbeidsplasser
i kommunen

• Ha en interessant, gjerne uttradisjonell
forretningsidé/produksjonsform

• Vise muligheter for lønnsomhet
• Levere kvalitetsprodukter
• Tilby god kundeservice

•
•
•
•
•

Preges av kreativitet
Markere seg positivt i nærmiljøet
Ta hensyn til miljøet og omgivelsene
Utnytte lokalt råstoff/lokale ressurser
Opprettholde og utvikle interessante
arbeidsplasser

Søker må beskrive forretningsideen, budsjett og vedlegge markedsplan/markedsanalyse.
Videre må søker dokumentere investerings- og driftsbudsjett knyttet til tiltaket det søkes om tilskudd til.
Det kan ytes tilskudd til både investeringstiltak og til drift/utprøving.

Prosedyre for tildeling
• Tilskudd gis i form av tilsagn, som utbetales når det er dokumentert at tiltaket er utført eller
kommer til utføring.

• Tildeling skjer via en tildelingsgruppe bestående av de to banksjefene, ordfører og rådmann.

Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til de lokale sparebankene eller til
Aurskog-Høland kommune.
Søknader sendes:
Aurskog-Høland kommune, næringsfondet, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Kreativ Service - Tlf.: 95 03 90 73

Gruppen har møte en gang i kvartalet eller så ofte gruppen finner det nødvendig.

