Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler fra
Om Kapp KF
Retningslinjene bygger på den til enhver tid gjeldende avtale om påfyll av omstillingsmidler mellom
Nordkapp Kommune og Finnmark Fylkeskommune, regionalt utviklingsprogram (RUP) for Finnmark,
og styrevedtak i Om Kapp KF. I henhold til tildeling stilles det krav om at midlene skal brukes i
samsvar med planer/strategier for næringsutvikling vedtatt av kommunen.
Fra 1.januar 2014 trådte forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel og reviderte
retningslinjer for kap. 551 postene 60 og 61 i kraft. Av forskriften fremgår det at det fra og med 2014
vil være obligatorisk å benytte søknadsmodulen i www.regionalforvaltning.no . Alle søknader til
omstillingsselskapet må således rettes igjennom denne portalen.
1. Målsetting
Omstillingsprogrammet skal i henhold til vedtatt Strategi- og handlingsplan i Kommunestyret
27.oktober 2014, bidra til at folketallet stabiliseres, og over tid øker. Da må antall
arbeidsplasser øke, og programmets hovedmål er:
60 nye/sikrede arbeidsplasser innen utgangen av 2018.
2. Vedtekter
Omstillingsselskapets vedtekter for drift, og styre sammensetning, er vedtatt av
kommunestyret 24.10.2013.
3. Hovedsatsningsområder for omstillingsprogrammet
 Nordkapp som maritimt og marint senter
 Nordkapp som merkevare
 Tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründer kultur

Innunder hvert av satsningsområdene kan man eksempelvis søke midler til:
 Kompetansehevende tiltak
 Samarbeidsprosjekter/nettverksbygging
 Produktutvikling og markedsutvikling
 Etablering av ny virksomhet
 Videreutvikling av eksisterende virksomhet
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4. Bruk av omstillingsmidler
Omstillingsmidlene skal brukes i utviklingsprosjekter initiert av enkeltpersoner, bedrifter,
organisasjoner. Prosjektene skal primært bidra til å nå målsetningen om nye arbeidsplasser.
De som søker til omstillingsselskapet skal beskrive prosjektet i.h.h.t PLP-metodikken, som
følger disse fasene:
Forstudie (FS) skal avklare:
 Muligheter
 Alternativer
 Drøfting
 Prioritering
 Beskrive veien videre
Forprosjekt (FP) skal avklare:
 Omfang
 Kritiske suksessfaktorer
 Økonomi
 Finansieringsplan
 Forretningsplan
 Beskrive veien videre
Gjennomføringsfasen (investeringsfase) er hovedprosjektfase og støttes normalt ikke av
omstillingsmidlene.
PLP-malen kan fåes ved å gå inn på Om Kapp KF sine nettsider; www.omkapp.no
Finansieringsmuligheter:
 FS
støttesats – 50-100% , maks støttebeløp kr. 100.000. FP
støttesats – inntil 50%, maks støttebeløp kr. 200.000.Tildelinger fra omstillingsselskapet har en gyldighet på inntil et år fra tildelingsdato . Det
betyr at prosjektene må gjennomføres innen denne perioden, og krav om utløsning av
midlene må være Om Kapp KF i hende innen angitt tilsagnsbrev .
Beløpsstørrelsen er retningsgivende.
Mottar søker annen offentlig støtte må dette oppgis i søknaden.
5. Tildeling av midler fra Om Kapp KF
Tildeling skjer for søknader i størrelsesorden opptil kr 50.000,- behandles administrativt av
Om Kapp KF i henhold til kommunestyrets vedtak av Strategiplan 27.oktober 2014. Søknader
i størrelsesorden over kr 50.000,- behandles av omstillingsstyret. Omstillingsstyret har møter
4-6 ganger årlig.
6. Oppfølging av tildelte midler
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Om Kapp KF har rett og plikt til å følge opp bruk av midler, samt rettlede mottaker i
prosjektfasene.

7. Omstillingsmidler kan ikke benyttes til:
 Gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter, eller til ordinære kommunale oppgaver og
drift, offentlig forvaltning eller forretningsvirksomhet.
 Garantier for lån
 Det er ikke anledning til å bruke midlene til å tegne aksjer eller andeler i virksomhet
 Midlene kan ikke brukes til ordinært vedlikehold, oppussing eller lignende.
 Fysiske investeringer i form av tekniske anlegg, bygninger, maskiner,
infrastrukturanlegg m.fl.
8. Krav til søker
 Søknaden skal gjelde virksomhet/prosjekt lokalisert i Nordkapp Kommune
 Søker skal dokumentere en egenkapital på minimum 10 % av prosjektkostnad i FS/FP
 Eget arbeid kan være en del av finansieringa. Timekost kan settes til maksimalt kr.
350.- pr. time.
9. Utbetaling
Utbetaling kan skje når FS/FR er fullført/avsluttet. Delutbetaling kan skje i.h.h.t faktisk
framdrift i prosjektet, dokumenter ved statusrapport med prosjektregnskap.
Ved anmodning om sluttutbetaling av tilsagt støtte skal følgende dokumentasjon fremlegges:
 Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor. Dersom
prosjektkostnaden er mindre enn kr 50.000,- vedlegges kopi av kvitteringer
for det totale prosjektet. Søker må dokumentere at finansiering foreligger i
tråd med finansieringsplanen.
 Rapport fra FS/FP med vurdering av resultater og videre fremdrift.
10. Endring av retningslinjer
Endringer av retningslinjene vedtas av omstillingsstyret i henhold til de retningslinjer som
ligger til grunn i selskapets vedtekter.

11. Vær-varsom-plakat
 Unngå uheldige konkurransevridning i forhold til eksisterende virksomheter,
spesielt i lokalmarkedet.
 Om Kapp KF skal ikke være «kriseinstans»
 Unngå konsulentdrevende prosjekter
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