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SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD 

 

Søknadsmal med veiledning 

Behandlingstid for søknader om næringstilskudd er inntil 3 måneder 

Behandlingstid for søknader om tilskudd til tiltak i land- og skogbruket og søknader om  

 Etableringstilskudd er inntil 2 måneder.   

 

Tips før du søker: 

Du må definere hvilke aktiviteter du skal gjøre før du sender søknad.  Når søknaden er sendt og 

mottatt i kommunen er det vanskelig å gjøre endringer.   

Sett opp et budsjett og lag finansieringsplan (evt. også forretningsplan). Er du usikker på dette kan du 

ta kontakt med næringssjefen for veiledning. 

For å sette opp budsjett må det fremgå hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføre. 

Dette kan være: 

 Markedsanalyse og markedsresearch 

 Konseptutvikling (produkt eller tjenste) 

 Fysiske investering 

 Avklare rettigheter 

 

Husk dessuten å ta med i budsjettet eget arbeid, konsulentbistand, kompetansetiltak og 

oppstartskostnader. 

La søknaden være realistisk og troverdig. 

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. 
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Bykle kommune             Kryss av:                                

postmottak@bykle.kommune.no                             Næringsformål:  ______ 

4754 Bykle                        Mindre tiltak i landbruket:  ______ 

                        Etableringer:  ______ 

 

SØKER: 
Navn:  

Adresse: 

Postnr.:    Poststed: 

Telefon:    E-post: 

Organisasjonsnr.:   Kontonr.: 

 

Søknaden gjelder: 
 

Krav til dokumentasjon som skal være med søknaden:   

Til næringsformål: 

1. Forretningsplan og/eller prosjektplan 

2. Realistisk budsjett. For større investeringer kreves det innhentet tilbud eller dokumentert 

kostnadsoverslag. 

3. Finansieringsplan 

4. Hvis søknaden gjelder bedriftsutvikling skal et godkjent regnskap fra foregående år vedlegges. 

5. Selvstendig næringsdrivende skal dokumentere yrkeserfaring, utdanning og /eller relevant 

bakgrunn. 

6. Kopi av søknad eller tilsagn fra et annet offentlig organ som gjelder samme tiltak ( i større 

investeringssaker til landbruket vil kopi av BU-søknad være tilstrekkelig i forhold til pkt 1-6. 

For lag og organisasjoner skal det i tillegg foreligge en dugnadsoversikt (antall personer og timer) 

For arrangement skal det gjøres en vurdering av markedsføringsverdien for Bykle kommune og 

dessuten gis opplysninger om arrangement  ( tid, sted, deltakere, publikum, presse ) 

Til mindre tiltak i landbruket: 

1. Forretningsplan og /eller prosjektplan 

2. Realistisk budsjett. For større investeringer kreves det innhentet tilbud eller dokumentert 

kostnadsoverslag. 

3. Finansieringsplan 

4. Kopi av søknad eller tilsagn fra et annet offentlig organ som gjelder samme tiltak. 

5. Ved andre søknader som gjelder drift av gård må søker dokumentere at det er aktiv drift på 

gården. 
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Til etableringer: 

1. Forretningsplan og/eller prosjektplan 

2. Realistisk budsjett. For større investeringer kreves innhentet tilbud eller dokumentert 

kostnadsoverslag. 

3. Finansieringsplan. 

4. Selvstendig næringsdrivende skal dokumentere yrkeserfaring, utdanning og /eller relevant 

bakgrunn 

5. Kopi av søknad eller tilsagn fra et annet offentlig organ som gjelder samme tiltak. 

 

Ytterlige opplysninger kan beskrives i eget vedlegg 

Bykle kommune forholder seg retten til å innhente opplysninger der man finner det nødvendig. 

 

Sted/dato:      Søkers underskrift:  

   

 


