
TYNSET KOMMUNE
Servicetorget
2500 Tynset

Søknad om støtte fra kommunens næringsfond

Dette søknadsskjemaet er en rettledning for søknad om støtte fra kommunens næringsfond. Skjemaet brukes så langt det 
passer for det prosjektet det søkes om støtte til. Dersom det er behov for mer plass eller andre opplysninger, legges det ved 
egne ark.

1. Hvilken støtte søkes det om?

Søknadsbeløp Tilskudd kr      

Eventuell støtte skal overføres til bankkontonr.:      

2. Hva skal støtten brukes til? Sett kryss

 Oppstartingstilskudd  Utvidelse av eksisterende virksomhet

 Opplæring  Planlegging

 Markedsføring  Annet, spesifiser      

3. Opplysninger om søkeren
Navn (etternavn – fornavn – mellomnavn)
     

Fødselsnummer (11 siffer)
     

Telefonnummer
Privat       Arbeid      

Adresse 
     

Postnr.
    

Poststed
     

Utdanning
     

Yrkeserfaring
     

Nåværende arbeid
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4. Forretningsidé/prosjekt
     

5. Vurdering av markedet
a. Hvilke kundegrupper satser du på og hvorfor?
     

b. Hvem er konkurrentene?
     

c. Hvilke fortrinn har ditt produkt/tjeneste framfor konkurrentene?
     

d. Hva har du gjort for å undersøke markedet?
     

e. Hvordan vil du markedsføre/selge ditt produkt/tjeneste?
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6. Firma
Firmanavn

     
Revisor

     
Bankforbindelse

     
Daglig leder

     
Styreleder

     

Er firma registrert? (Sett kryss)

 Foretaksregisteret i Brønnøysund Foretaksnummer      

 Fylkesskattesjefen  Andre, spesifiser      

Selskapsform

 Personlig selskap  Aksjeselskap (AS)

 Ansvarlig selskap (ANS)  Annen selskapsform, spesifiser      

Lokaler for virksomheten

 Egne lokaler  Leide lokaler Tidsrom for leieavtale      

Lokalenes størrelse       m2

7. Prosjektets virkninger for sysselsetting/økonomi

I dag Forventet
om 1 år

Forventet 
om 3 år

Antall tilsatte               

Antall årsverk               

Brutto omsetning               

Netto resultat               

8. Kostnadsoverslag
Før opp de enkelte kostnadselementene i prosjektet. Alle beløp oppgis ekskl. mva.
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9. Finansieringsplan

Prosjektets samlede kostnader kr            (Sum overført fra punkt 8)

Egne midler kr      

Eget arbeid kr      

Lån i lokal bank kr      

Lån i offentlige institusjoner kr      

Tilskudd fra næringsfondet kr      

Andre offentlige tilskudd, spesifiser

                                                                                 kr          

Sum kr          

10. Driftsbudsjett
Sett opp driftsbudsjett for firmaet for 1. og 2. driftsår etter at prosjektet er gjennomført.
     

Underskrift
Sted og dato
     

Søkers underskrift

Eventuell støtte fra næringsfondet vil først bli utbetalt etter at det er lagt fram dokumentasjon som viser at tiltak er 
gjennomført i samsvar med søknaden. I spesielle tilfeller kan det utbetales forskudd.
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