PRESSEMELDING
Styret i Om Kapp KF har i styremøte den 31.januar 2018 behandlet 22 saker.
Av søknadene er følgende innvilget tilskudd:
Navn på søker

vedtak

Fond Fond
KNF

Visit Nordkapp

OMS

100.000.-.- x

Digital turisinfo
Lars Siebert

8.000.-

x

Jacob Heløy

15.000.-

x

Ken Rino Johansen 8.000.-

x

x

Store Tamsøy ANS

80.000.-

x

Sikke M.Terkelsen

8.000.-

x

Cape Marina AS

100.000.-

x

Lasse Johnsen

8.000.-

x

Eskøy AS

25.000.-

x

Ronny Holst

100.000.-

Antall 10

452.000.-

x

Styret har bevilget kr. 15.000.- i støtte til Båtsfjord Fiskerigruppe som gjennomfører et prosjekt for
hele fylket « ferskfiskordninga i Norge – hva har den å si for verdiskapninga på kysten og for AS
Norge»
Om Kapp KF har innvilget kr. 452.000,- i tilskudd den første måneden i 2018.

Tilskuddene fordeler seg som følger:



Næringsfondet kr. 208.000.Omstillingsmidler kr. 244.000.-

I løpet av 2017 var det bevilget kr. 2 266 450.- i tilskudd fordelt på 44 søknader.

Tildeling fordelt på innsatsområder 2018:
Innsatsområde: Nordkapp som maritimt og marint senter: 8 prosjekt/tilskudd
Innsatsområde; Nordkapp som merkevare: 1 prosjekt/tilskudd
Innsatsområde; tilrettelegging for bedriftsutvikling og grûnderkultur: 1 prosjekt/tilskudd

Bakgrunnen for Nordkapps omstillingsstatus fra 2013 er befolkningsnedgangen kommunen har opplevd
de siste 20 årene, kombinert med et ensidig næringsliv, sterkt avhengig av fiskerinæringa.
Strukturendringer i fiskerinæringa gir raskt direkte effekt på næringslivets forutsetninger, og derfor gir
avhengighet av fiskerinæringa en spesielt sårbar situasjon. Nordkapp har merket dette i form av en
relativt stor nedgang i antall arbeidsplasser, og vekst i arbeidsledighet
Omstillingsplanen tar innover seg de anbefaling som ble gitt i Strategisk utviklingsanalyse.
Omstillingsplanens satsingsområder er:

1 Nordkapp som maritimt og marint senter
2 Nordkapp som merkevare
3 Tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründerkultur

Resultatmål for omstillingsarbeidet
Med omstillingsprogrammet er det mulig å bidra til at folketallet stabiliseres og over tid øker.
Med bakgrunn i en begrenset tidsperiode settes følgende hovedmål:

«106 nye/sikrede lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2018»

Handlingsplanen 2018 kan lastes ned på: www.omkapp.no

Honningsvåg 31.januar 2018

Kari Lene Olsen
kari@nordkapp.kommune.no
mobil 4809041

