INDRE FOSEN KOMMUNE
POSTBOKS 23
7101 RISSA
Att. Merethe Kopreitan Dahl

Deres ref.:

Vår ref.:
2021/334628

Dato:
22.11.2021

TILBUD OM TILSKUDD KR 100 000
Vi viser til søknad mottatt 08.11.2021, og kan etter vedtak i Innovasjon Norge 19.11.2021 gi følgende tilbud
til:
INDRE FOSEN KOMMUNE
1. Tilskuddsbeløp
Innovasjon Norge innvilger et tilskudd på inntil
kr 100 000 --kroneretthundretusen--

2. Godkjent kostnadsramme
Annet:
Støtteberettigede kostnader (beløp i hele kr)

Støttegrunnlag Prosjektkostnader
søker

Kjøp tjenester StrømsnesRøe AS

200 000

200 000

SUM

200 000

200 000

Beløp i hele kr

Andel i %

Utviklingstilskudd - Regional omstilling

100 000

50

SUM

100 000

50

Finansiering

Inngående merverdiavgift kan ikke inngå i grunnlaget for lån eller tilskudd fra Innovasjon Norge.
Bruk av egne ansatte skal være dokumentert med timelister med tilhørende timesatser iht. nedenstående
timesatser. Slike utgifter skal fremgå særskilt i prosjektregnskapet.
Alle timer som inngår i prosjektregnskapet skal være lønnsinnberettet.
Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. Det
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Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. Det
godkjennes inntil 1 850 timer per år.
For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes
en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.
Timesatsene inkluderer også sjablongmessige overheadkostnader.
Timelister skal undertegnes av prosjektdeltakere og prosjektleder.
For investeringsprosjekter godkjennes anskaffelseskost.
I tillegg gjelder en rekke utfyllende bestemmelser om bl.a. timesatser, kjøp fra nærstående til låntaker/
tilskuddsmottaker og investeringsprosjekter, se https://innovasjonnorge.no/timesatser
3. Særvilkår
Ingen særvilkår.
4. Aksept av tilbudet
Tilbudet må aksepteres skriftlig innen 31.12.2021, ellers faller det bort.
Aksept skjer ved retur av vedlagte skjema "Svar på tilbud om finansiering", undertegnet av
signaturberettiget / prokurist / daglig leder.
5. Utbetaling
Utbetalingsfrist
Krav om sluttutbetaling av tilskuddet må sammen med nødvendig dokumentasjon, jf. punktet
"Dokumentasjon for utbetaling", være Innovasjon Norge i hende innen 28.05.2022 «Utbetalingsfristen» , da
tilbudet ellers bortfaller i den utstrekning det ikke allerede er effektuert.
Innovasjon Norge kan etter søknad forlenge Utbetalingsfristen. Slik søknad må være Innovasjon Norge i
hende senest 30 dager før Utbetalingsfristen.
Forbehold om utbetaling
Tilbudet vil kunne bortfalle, helt eller delvis, dersom tilskuddsmottaker - uten skriftlig forhåndssamtykke fra
Innovasjon Norge – endrer planene som ligger til grunn for tilbudet.
Dersom prosjektet krever mindre kapital enn forutsatt, reduseres tilskuddet forholdsmessig. Dersom
prosjektet krever mer kapital enn forutsatt, forutsettes det at det økte kapitalbehovet blir finansiert på en
måte som Innovasjon Norge kan godkjenne.
Tilbudet bortfaller dersom tilskuddsmottaker søker gjeldsforhandling, går konkurs, eller avvikler sin
virksomhet før tilskuddet er utbetalt.
Eventuelle skyldige renter og avdrag på løpende lån vil kunne bli motregnet ved utbetalingen av tilskuddet.
Dokumentasjon for utbetaling
Følgende vilkår gjelder for utbetaling dersom ikke annet fremgår av punktet "særvilkår".
Inntil 30 % av tilskuddet utbetales forskuddsvis når det foreligger:
akseptert tilbud
skriftlig bekreftelse på at prosjektet er igangsatt som planlagt
dokumentasjon på at "særvilkår" i vedtaket er oppfylt
dokumentasjon på fullfinansiering av prosjektet
utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker.
Ytterligere 50 % av tilskuddet kan utbetales når minst 50 % av de totale prosjektkostnadene er påløpt. Dette
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Ytterligere 50 % av tilskuddet kan utbetales når minst 50 % av de totale prosjektkostnadene er påløpt. Dette
må dokumenteres gjennom følgende:
Prosjektregnskap kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400
Avtalte kontrollhandlinger . Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig kan prosjektregnskapet
kontrolleres av autorisert regnskapsfører. Følgende kontrollhandlinger skal utføres:
stikkprøvebasert kontroll av et utvalg kostnadsposter i prosjektregnskapet mot underliggende
dokumentasjon (bilag). Det skal framgå hvordan stikkprøvene er gjennomført.
Kostnadene skal være innenfor de kostnadsposter som er godkjent i tilbudsbrevet fra Innovasjon
Norge;
at timelister er signert av prosjektdeltakere og prosjektleder.
at investeringsprosjekter ved eventuell bruk av egne ansatte og eget utstyr er i samsvar med de beløp
som framgår av tilbudsbrevet og med de timer som revisor eller autorisert regnskapsfører kan
godkjenne som direkte henførbare til driftsmiddelets anskaffelseskost.
at bokført kostnad i prosjektregnskapet stemmer med førte timelister på prosjektet multiplisert med
timesatser som Innovasjon Norge kan godkjenne og at timer som inngår i prosjektregnskapet er
lønnsinnberettet.
at kostnader er eksklusive mva. for foretak som har rett til fradrag for inngående mva.
for eget godkjent arbeid skal det kontrolleres at bokført kostnad i prosjektregnskapet – med unntak
for sjablongmessige overheadkostnader - stemmer med førte timelister på prosjektet multiplisert
med timesatser som Innovasjon Norge kan godkjenne (Se:
http://www.innovasjonnorge.no/timesatser);
kontroll av at postene i prosjektregnskapet stemmer med tilsvarende poster bokført i virksomhetens
regnskapssystem i henhold til krav gitt i eller i medhold av regnskapslovgivningen.
I tillegg skal det foreligge:
dokumentasjon for at prosjektet følger forutsatt fremdriftsplan.
dokumentasjon som viser hvordan påløpte kostnader er finansiert.
Forannevnte kontrollhandlinger skal utføres i henhold til veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger
rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge (Se: http://www.innovasjonnorge.no/prosjektregnskap) .
Innovasjon Norge har rett til å kreve opplysninger om prosjektets fremdrift til enhver tid.
Ved sluttutbetaling eller innen Utbetalingsfristen skal det foreligge prosjektregnskap bekreftet av revisor
eller autorisert regnskapsfører i tråd med ovennevnte, samt:
dokumentasjon som viser hvordan påløpte kostnader er finansiert
skriftlig sluttrapport som beskriver planlagte og faktisk gjennomførte aktiviteter, måloppnåelse og en
vurdering av nytten.
Sluttutbetaling kan foretas når prosjektregnskap og sluttrapport er godkjent av Innovasjon Norge.
6. Standardvilkår
(standard for gjeldende tilskuddsordning)
Immaterielle rettigheter
Immaterielle rettigheter, for eksempel patenter, varemerke, design, know-how, opphavsrettigheter mv.,
nåværende eller fremtidige, som utvikles under prosjektet eller utgjør en del av prosjektet, skal være
mottakerens eiendom eller disponeres av mottakeren gjennom lisens eller annen bruksrett.
Tilskuddsmottaker skal ha tilfredsstillende beskrivelser, dokumentasjon og kildekoder hva gjelder
immaterielle rettigheter, produksjonsmetoder/systemer etc. som utvikles under eller utgjør en del av
prosjektet, og oppbevare disse på betryggende måte. Innovasjon Norge kan også kreve at det blir avgitt
nødvendige erklæringer vedrørende immaterielle rettigheter.
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Spesielt om tilskudd til maskiner og utstyr
Maskiner og utstyr som finansieres med tilskudd skal være nytt dersom ikke annet er godkjent av
Innovasjon Norge.
I tilfelle tilskudd er brukt til delfinansiering av maskiner eller utstyr, forutsettes det at dette ikke er
leasingfinansiert eller beheftet med salgspant.
Varslingsplikt
Tilskuddsmottakeren plikter å meddele Innovasjon Norge skriftlig snarest mulig dersom
arbeidet med prosjektet avbrytes, eller blir sterkt forsinket (innen avtaleperioden), eller
prosjektet som det er innvilget tilskudd til, er avsluttet .
Tilbakebetaling
Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom eiendom selges eller tilskuddsmottakers
virksomhet, utstyr eller immaterielle rettigheter selges eller flyttes ut av landet eller fra et distriktspolitisk
virkeområde til et annet virkeområde innen fem år regnet fra utbetalingsdato, med mindre annet er fastsatt
av Innovasjon Norge. Virksomheten anses også for flyttet dersom aktiviteten i prosjektet i vesentlig grad
reduseres til fordel for tilsvarende aktivitet i andre virkeområder enn søknaden gjelder. Tilskuddsmottaker
plikter på forhånd å underrette Innovasjon Norge om salg eller flytting.
Dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i henhold til
forutsetningene for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. Det samme gjelder
dersom det foreligger vesentlig brudd på regnskapslovgivningen i forbindelse med innlevert
prosjektregnskap.
Er dokumenterte prosjektkostnader ved Utbetalingsfristen lavere enn prosjektkostnadene som var forutsatt
i kostnadsgrunnlaget for tilsagnet, reduseres grunnlaget for utbetaling tilsvarende. Dersom det er utbetalt
for mye tilskudd etter slik eventuell reduksjon kan Innovasjon Norge kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd.
Kontroll
Innovasjon Norge og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter
forutsetningene.
Etikk og samfunnsansvar
Innovasjon Norge skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder til økt samfunnsansvar i norsk næringsliv.
Det er partenes felles forutsetning at virksomheten skal være basert på høye krav til etiske holdninger,
unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller
skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø. Innovasjon Norge forventer at kunder og samarbeidspartnere
har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i virksomheten.
Dersom det blir avdekket alvorlige forhold i strid med ovennevnte, kan Innovasjon Norge trekke tilbake
tilbudet eller kreve tilskuddet tilbakebetalt.
Tilskuddet vil normalt ikke bli utbetalt dersom det foreligger begrunnet mistanke om at tilskuddsmottaker
eller sentrale personer i tilskuddsmottakers virksomhet er involvert i forhold som nevnt i straffeloven §§
387, 388 eller 389 (korrupsjon). Tilskuddet kan også nektes utbetalt dersom det foreligger tilsvarende
mistanke om annen alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder miljøkriminalitet, skatteunndragelser eller
misbruk av offentlige midler.
Tilskuddet vil normalt bli krevet tilbakebetalt dersom det foreligger vedtatt forelegg eller dom mot
tilskuddsmottaker eller sentrale personer i tilskuddsmottakers virksomhet på grunnlag av forhold som nevnt
i straffeloven §§ 387, 388 eller 389. Det samme gjelder dersom det foreligger vedtatt forelegg eller dom mot
tilskuddsmottaker eller nevnte personer for annen økonomisk kriminalitet, herunder miljøkriminalitet,
skatteunndragelser eller misbruk av offentlige midler.
Behandling av personopplysninger
Innovasjon Norges behandling av personopplysninger er beskrevet i personvernerklæringen som er
tilgjengelig på innovasjonnorge.no. Personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om
behandlingsformål, hvilke kategorier personopplysninger som behandles og hvilke personkategorier
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behandlingsformål, hvilke kategorier personopplysninger som behandles og hvilke personkategorier
personopplysningene knytter seg til.
Som nærmere beskrevet i personvernerklæringen, vil Innovasjon Norge blant annet kunne behandle
personopplysninger om personer som har roller (daglig leder, styremedlem, kontaktperson etc.) i de
selskaper og andre juridiske personer som Innovasjon Norge har inngått avtale med. Tilskuddsmottaker
plikter – gjennom henvisning til personvernerklæringen eller på annen måte – å informere disse personene
om Innovasjon Norges behandling av deres personopplysninger.
Skatt
Tilskuddet er normalt skattepliktig inntekt og må inntektsføres av mottaker.
EØS-avtalen
Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom støtten blir funnet å være i strid med EØS-avtalens
regelverk. I den forbindelse gjelder følgende vilkår:
Innovasjon Norge har rett til å kreve fremlagt den informasjonen som er påkrevet.
Støttemottaker har plikt til å opplyse om annen offentlig støtte.
Ulovlig utbetalt støtte kan kreves tilbakebetalt.
Vilkårene for et eventuelt krav om tilbakebetaling av støtten fastsettes i hvert enkelt tilfelle.
Rentesatsen på tilbakebetalingskravet skal baseres på markedsrenten. Renten skal vanligvis løpe fra
den dagen da støtten er mottatt og til beløpet er endelig tilbakebetalt.
Spørreundersøkelse
Det er en forutsetning at bedriften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse med at Innovasjon
Norge eller departementene gjennomfører evalueringer, kundeundersøkelser mv. av Innovasjon Norges
virksomhet. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best mulig tjenestetilbud til
næringslivet.
Omtale i media
Ved presentasjon og eventuell profilering av prosjektet i media forutsettes det at Innovasjon Norges
medvirkning blir omtalt.
Ved eventuelle spørsmål i tilknytning til dette brevet, ta kontakt med saksansvarlig Arnstein Kirste som kan
treffes på telefon +4797679715 eller e-post arnstein.kirste@innovasjonnorge.no.
Med vennlig hilsen
for Innovasjon Norge

Arnstein Kirste
Rådgiver

(Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen fysisk signatur)

Vedlagt oversendes:
- Skjema for svar på tilbud om finansiering
- Skjema for utbetalingsanmodning
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Returneres til Innovasjon Norge

SVAR PÅ TILBUD OM TILSKUDD AV 19.11.2021
Tilbudet må aksepteres innen 31.12.2021, ellers bortfaller tilbudet.
Vi aksepterer tilbudet om tilskudd og godtar vilkårene

Ja

Nei

Gi en kort tilbakemelding, dersom tilbudet ikke ønskes benyttet:

Tilskuddsmottaker
Tilskuddsmottakers org.nr. /personnr.
Innvilget beløp
Saksnummer
Virkemiddel

INDRE FOSEN KOMMUNE
944305483
Kr 100 000
2021/334628
Utviklingstilskudd - Regional omstilling (N-OMS-UTR 1118)

Før utbetaling må det sendes en skriftlig anmodning til Innovasjon Norge. Vedlagte skjema for
utbetalingsanmodning skal benyttes.
Utbetalingen skal skje til:
Støttemottakers navn
Støttemottakers kontonr.
Støttemottakers fødsels-/org.nr.
Ved endring av bankforbindelse/kontonummer må Innovasjon Norge informeres skriftlig.

Tilskuddsmottakers underskrift:
Sted/dato
Signaturberettiget/prokurist /
daglig leder

Underskrift gjentas med maskin eller
blokkbokstaver

Returneres til:
Innovasjon Norge elektronisk fra vår nettside www.innovasjonnorge.no/innsending
Eller
Postboks 448 Sentrum
0104 Oslo
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UTBETALINGSANMODNING
Navn
Saksnummer
Kontonummer
Virkemiddel
Sakstittel

INDRE FOSEN KOMMUNE
Org.nr.
944305483
2021/334628
Kommune
5054 INDRE FOSEN
1108.00112-2
Utviklingstilskudd - Regional omstilling (N-OMS-UTR 1118)
Strategisk posisjonering og omdømmebygging i Indre Fosen, FP

Innvilget beløp (kr)

100 000

100%

Utbetalt beløp (kr)
Annullert beløp (kr)
Disponibelt beløp (kr)

0%
0

0%

100 000

100%

Innvilget
dato
Utbetalingsfrist
Støtte
grunnlag
(kr)

19.11.2021
28.05.2022
100 000

Utbetalingsanmodningen kan sendes Innovasjon Norge først når alle standard- og særvilkår i
tilbudsbrevet knyttet til utbetalingen er oppfylt. All nødvendig dokumentasjon knyttet til vilkårene skal
legges ved utbetalingsanmodningen.
Se nærmere om vilkår og dokumentasjon for utbetaling i tilbudsbrevet.
Utbetalingskategori
Kryss av for om en del av eller hele beløpet skal utbetales

Delutbetaling

Sluttutbetaling

Utbetaling
Beløp til utbetaling
Kontonummer
Kontoeier s navn
Kontoeiers org.nr./personnummer
Oppgitt bankkontonummer skal alltid innehas av foretaket/personen som oppgis som kontoeier.
Underskrift
Sted/dato

Låntaker /Støttemottaker

Utbetalingsanmodningen med dokumentasjon returneres til:
Innovasjon Norge elektronisk fra vår nettside www.innovasjonnorge.no/innsending
eller
Postboks 448 Sentrum
0104 Oslo
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Til: Mottakere av tilbud om finansiering
Innovasjon Norge er i gang med et digitalt takskifte og en ny Min Side er under utvikling med mer
selvbetjeningsmuligheter fremover. Nå er det mulig å anmode om utbetaling av innvilget tilskudd.
Tilsvarende løsning for utbetaling av lån og en digital sluttrapport er under utvikling og kommer senere.
Følg med på Min Side, som du finner under https://www.innovasjonnorge.no/no/logg-inn-subsite/logg-inn/
Pålogging
Personer med BankID kan logge seg på Min Side, og deretter kan de velge hvilken aktør de representerer.
Kontooversikt
Det er mulig å se kontooversikten for privatpersoner som er støttemottakere i Innovasjon Norge, eller for en
person med en registrert rolle i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene.
På din Kontooversikt får du følgende informasjon:
Tilskudd-, Lån-, Garanti- og Vekstgarantiinformasjon
Nedbetalingsplan, informasjon om faktura til forfall og kontoutskrift på lån
Årsoppgaver
Søke om utbetaling og levere dokumenter for TILSKUDD
Det er mulig å starte utbetaling av et spesifikt tilskudd for privatpersoner som er støttemottakere
i Innovasjon Norge, eller for en representant med en av følgende rolle i Brønnøysundregistrene:
Daglig leder/Adm.direktør
Signatur
Prokura
Innehaver
Gjennom utbetalingsprosessen via Min Side trenger du ikke lenger en signert utbetalingsanmodning per
post.
I tillegg kan du gjennom utbetalingsprosessen laste opp et signert «svar på tilbud» og andre
dokumenter som kreves innlevert slik det fremgår av standard- og særvilkår
i tilbudsbrevet (f.eks. prosjektregnskap, erklæring om bagatellmessig støtte, sluttrapport).
Hvis du opplever problemer med utbetaling på Min Side, ta kontakt
med kundesupport@innovasjonnorge.no
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