Aurskog-Høland kommune

Vedtekter for sparebankenes næringsfond i Aurskog-Høland kommune.
1. Etablering og drift
a) Næringsfondet er etablert av Aurskog Sparebank, Høland & Setskog Sparebank og
kommunen i fellesskap. Fondet er finansiert helt ut av de to sparebankene, mens
kommunen har ansvaret for å administrere fondet.
b) Fondet startet opp i 2001 for 5 år, og avtale om å drive fondet videre foreløpig t.o.m.
31.12.2011 er inngått. I avtalen er inntatt bestemmelser om hvor mye midler
sparebankene skal skyte inn i fondet.
c) Midler som ikke blir utdelt ett år, legges til fondet til bruk ett senere år.
2. Formål
Næringsfondet skal bidra til nyetablering og videreutvikling av næringslivet i AurskogHøland 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 eller tradisjonell næringer som
ønsker å utvikle virksomheten, eller gå nye veier for å etablere nye arbeidsplasser.
3. Kriterier for tildeling
Tilskudd kan i prinsippet tildeles produksjons- og servicevirksomheter, hvor det forutsettes at
søker står for en betydelig egen investering. Virksomhetens forretningsadresse må være i
Aurskog-Høland kommune. Tradisjonell handelsvirksomhet faller utenfor.
For å få tilskudd bør virksomheten oppfylle flest mulig av kriteriene nedenfor:
o Virksomheten bidrar til å skape nye arbeidsplasser i kommunen
o Ha en interessant, gjerne utradisjonell forretningsidé/produksjonsform
o Vise muligheter for lønnsomhet
o Levere kvalitetsprodukter
o Tilby god kundeservice
o Preges av kreativitet
o Markere seg positivt i nærmiljøet
o Ta hensyn til miljøet og omgivelsene
o Utnytte lokalt råstoff/lokale ressurser
o Opprettholde og utvikle interessante arbeidsplasser
Søker må beskrive forretningsidèen 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.
4. Prosedyre for tildeling
a) Tilskudd gis i form av tilsagn, som utbetales når det er dokumentert at tiltaket er utført
eller kommer til utføring.
b) Tildeling skjer via en tildelingsgruppe bestående av de to banksjefene, ordfører og
rådmann. Gruppen har møte en gang i kvartalet eller så ofte gruppen finner det
nødvendig.
Vedtektene er revidert 15.okt 2010 av tildelingsgruppen for næringsfondet.

