
    

 

RETNINGSLINJER FOR SØKBARE MIDLER 2022  

 

Søke om midler 

Det er anledning til å søke om omstillingsmidler, om tiltaket det søkes om er innenfor kriteriene 

nedenfor. 

Vi ønsker å høre fra deg så tidlig som mulig i søknadsprosessen. På denne måten kan vi hjelpe deg til 

at veien framover blir så effektiv og god som mulig. 

Det er følgende kriterier for søkbare midler i 2022:  

 Sats på Hallingdal har seks satsingsområder. For 2022 prioriteres prosjekter/ tiltak innenfor 

tre av disse satsingsområdene det kan søkes: rekruttering/ kompetanse, innovasjon og 

bærekraft.  

 Tiltaket/prosjektet må være i henhold til definerte strategier og tiltak innenfor de tre 

satsingsområdene i omstillingsprogrammets handlingsplan. Styret kan i spesielle tilfeller 

gjøre unntak fra bestemmelsene. Unntak skal begrunnes.  

 Bedrifter som ønsker å starte eller utvikle sin næring kan søke om økonomisk bistand fra 

omstillingsmidlene. Bedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha mål om 

aktivitet i Hallingdal.  

 Bedrifter skal prioriteres.  

 Det må kunne dokumenteres at omsøkt tiltak er knyttet til mål om arbeidsplasser lokalisert i 

Hallingdal 

 Søker må omtale hvordan prosjektet/tiltaket støtter opp under omstillingsprogrammets 

hovedmål om å bidra til å skape 200 nye arbeidsplasser i Hallingdal i løpet av 3 år. 

 Søknaden må inneholde forretningsplan/prosjektplan og budsjett for bedriften(e) og det 

omsøkte tiltaket. 

 Det kan gis tilskudd til primært forstudier og forprosjekt med mål om utvikling av 

forretningsidé, forretningsplan, produkt, produksjonsprosess, marked, kompetanse og 

samarbeidstiltak. Tilskudd til gjennomføring av hovedprosjekter kan vurderes, men skal 

primært rettes til andre finansieringsordninger.  

 Det gis ikke ren arrangementsstøtte. 

 For bedriftsrettet støtte kreves det egenfinansiering på 50 % av prosjektets/tiltakets totale 

kostnadsramme. Egenfinansieringen kan være i form av egne midler eller egeninnsats, 

eventuelt en kombinasjon av disse to. Maksimal timesats er kr 700,- per time, dersom ikke 

annet er avtalt.  

 Midlene tildeles iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte og gis som bagatellstøtte. 

 Søknader skal sendes inn via regionalforvaltning.no. Det skal foreligge prosjektplan.  

 PLP metodikken skal, som hovedregel, benyttes som faglig metodikk. 

 

Om prosjektet/tiltaket er i henhold til disse kriteriene, kan du søke omstillingsprogrammet om 

midler. Ta helst kontakt med programleder før du sender søknad. Programleder kan bistå i 

søknadsprosessen. 

 
Informasjon om søknadshåndtering og oppfølging av prosjekter er nedfelt i Retningslinjer for bruk av 

omstillingsmidler.  


