ENGERDAL KOMMUNE - RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV
TILSKUDD TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL/ FELLESGODER.
Engerdal kommune vedtok 07.11.13, sak 13/76, at det skal innføres ordning med tilskudd til
allmennyttige formål. I hht. dette har kommunestyret vedtatt retningslinjer for tilskuddordningen:

1. Tilskudd skal gis til allmennyttige formål/fellesgoder som kommer næringsliv,
fastboende og besøkende til gode. De prioriterte formålene er:
De prioriterte fellesgoder
Turløyper, sykkelstier, skiløyper etc.
Merking og skilting
Infrastruktur
Parkerings- og rasteplasser
Serviceanlegg, Gjestehavner etc.
Renovasjon, Kildesortering etc.
Informasjonstrykksaker
Informasjon
Digital informasjon
Annen informasjon
Rydding
Atmosfære
og
Pynting
forskjønnelse
Utbedring av fellesareal
Shuttle
Intern
transport
Sightseeing

2. Næringsliv, privatpersoner, lag og foreninger og kan sende inn søknad. Søknad om
tilskudd til tiltak må være fremmet til kommunen på særskilt skjema innen 1.februar
for å komme i betraktning ved tildeling av midler samme år. Det er opp til
Kommunestyret å vurdere om det skal gis tilskudd, og evt. hvordan tilskudd skal
fordeles på den enkelte søker. Formannskapet/Kommunestyret står fritt i å
innvilge/avkorte/avslå enhver søknad.
3. Tilskuddet skal ikke gis til ordinær drift, men gå til ekstraordinære tiltak som
investerings- og utviklingstiltak. Det gis ikke tilskudd til lett omsettelig
maskiner/utstyr.
4. Innvilget tilskudd skal fortrinnsvis utbetales mot kvittering, for utgifter minst

tilsvarende søknadsbeløpet. Dette skal sammen med en kortfattet rapport om tiltaket
oversendes kommunen senest 1.desember tildelingsåret. Tilskudd kan gis på forskudd.
Utgifter skal da dokumenteres når tiltaket er avsluttet. Tiltaket skal være gjennomført
søknadsåret.
5. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke
overstige 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Støtten skal være begrenset
til: Maksimal bagatellmessig støtte og må ligge innenfor gjeldende regelverk i
EU/EØS-området. Bedriften som mottar støtte plikter å opplyse om bagatellmessig
støtte mottatt i de siste tre år.

6. Tilskudd som ikke blir benyttet som planlagt og i henhold til retningslinjer skal
tilbakebetales.
7. Ubrukte midler overføres til samme formål neste år.

