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1.0 Om Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) 

Næringsomstilling møter samfunnsomstilling 

Et vellykket omstillingsarbeid må være fundert på strategisk, langsiktig tenking. Kunnskap om de 

ulike effektene av omstillingsarbeidet vil utvikles løpende, blant annet gjennom å foreta ulike 

målinger underveis. Det er derfor viktig at omstillingsarbeidet er fleksibelt, tar tak i muligheter 

man i dag ikke overskuer og fatter nødvendige beslutninger underveis, samtidig som man ha et 

langsiktig fokus.  

Visjonen for omstillingsarbeidet er å skape «Et attraktivt samfunn med vekstkraft», og det 

forventes at søkere stiller seg bak denne visjonen. Et slikt samfunn kjennetegnes av:  

a) Et samfunn der det er attraktivt å etablere og drifte virksomheter og institusjoner 

b) Et samfunn preget av høy kompetanse, utdanning og utvikling 

c) Et samfunn der en samarbeider og inkluderer hverandre 

d) Et samfunn en ønsker å vokse opp, etablere seg og komme tilbake til  

 

Verdigrunnlag:  

• Kompetansedrevet  

• Samhandlende  

• Langsiktig  

• Utviklende  

 

Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i tråd med visjon og verdigrunnlag, og sørge for at 

igangsatte prosjekter ivaretar disse.  

Omstillingsarbeidet har to hovedmål:  

• Bidra til å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser i Sør-Varanger i løpet av 6 år 

• Bidra til økt robusthet i næringslivet 
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Samhandling er sentralt for å sikre robusthet og utvikling av 

arbeidsplasser. Varig suksess av omstillingsarbeidet krever bred 

forankring med tillitsfullt samarbeid mellom privat og offentlig 

sektor, samt sivilsamfunnet der det er naturlig. Et viktig 

suksesskriterium er derfor at omstillingsarbeidet bidrar til å skape 

samhandlingskompetanse og samarbeidsarenaer som varer utover 

omstillingsperioden. Dette for å skape større variasjon i næringslivet, 

samt stimulere til høyere innovasjonsevne blant aktørene. 

 

Modellen under  illustrerer at omstillingsarbeidet gjennomføres via fem strategiske 

innsatsområder (industri, Opplevelsesnæringer, Barentshavet, Verdiskapning i grenseområdet, 

og Nye næringer), samt en gjennomgående grunnmur: «Infrastruktur for innovasjon». Her 

utvikles kompetanse, digitalisering og teknologi, nettverk og klynger, etablererkultur, samt 

attraktivitet og akkvisisjon. Arbeidet i sin helhet styres mot de to hovedmålene med 300 

arbeidsplasser og robusthet i næringslivet.  
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2.0 Søknadsprosess 
Sør-Varanger Utvikling skal være en katalysator for å få i gang prosjekter og kapitaltilgang som 

skal brukes til lokal kompetanseheving og verdiskapning. Dette gjøres ved å støtte initiativ som 

går under kategorien forstudier og forprosjekter. 

2.1 Slik søker du 

Sør-Varanger Utvikling forventer at søker setter seg godt inn i selskapets tilsagnskriterier. Søker 

har selv ansvar for å lese all informasjon om søknadsprosessen, og vi ber deg derfor lese 

gjennom alle stegene før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. Ta kontakt med en av våre 

ansatte ved eventuelle uklarheter eller spørsmål om søknadsprosessen og tildelingskriteriene. 

Steg 1 - Tilsagnskriterier 

Før du skriver og sender inn din søknad må du lese nøye gjennom tilsagnskriteriene under: 

Vi gjør oppmerksom på at SVU ikke investerer i prosjekter og studier som allerede er påbegynt. 

Søker kan allikevel starte prosjektet på egen risiko i påvente av søknadsbehandling.  

 

Søknader til Sør-Varanger Utvikling behandles av styret. Styremøtene avholdes omtrentlig annen 

hver måned. Det forutsettes at det er minimum 3 uker mellom søknadsleveranse og styremøte 

for behandling, og ved særskilte tilfeller vil en måtte påberegne lengre behandlingstid. Mindre 

prosjekter med søknadsbeløp begrenset til kr. 75.000,- kan behandles administrativt og 

godkjennes av daglig leder. 

 

Sør-Varanger Utvikling gir gjerne innspill til prosjektideer og ønsker at søker tar kontakt i god tid 

før en eventuell søknad sendes inn. 

 

Steg 2 – Fyll ut søknadsskjema 

Søknadsskjemaet lastes ned i PDF-format fra SVUs nettside. Skjemaet fylles ut og sendes til daglig 

leder, Kenneth Stålsett, per e-post på kenneth@svu.as  

Eventuelle vedlegg kan sendes sammen med søknadsskjemaet.  

Steg 3 – Oppfølgning 

Alle eksterne prosjekter Sør-Varanger Utvikling investerer i skal følges opp ved statusmøter 

underveis i prosjektene. Antall statusmøter vil variere etter prosjektets omfang i tid og kroner, og 

mailto:kenneth@svu.as
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det vil framkomme av tilsagnsbrevet hvor mange statusmøter som skal gjennomføres. Sør-

Varanger Utvikling forbeholder seg retten til holde tilbake, redusere, samt trekke tilbake tilsagnet, 

dersom søker ikke har levert i henhold til prosjektsøknaden. 

 

Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000 skal følges opp ved 2-3 statusmøter: 

 Statusmøte 1: 4-6 uker etter signert tilsagnsbrev. 

 Statusmøte 2: 50 % av prosjektperioden gjennomført. 

 Statusmøte 3: 80 % av prosjektperioden gjennomført. 

Første statusmøte skal gjennomføres før første utbetaling foretas. Søker kan selv foreslå 

tidspunkt for statusmøter i søknaden. 

 

Prosjekter med tilskudd under kr. 100 000 skal følges opp ved ett statusmøte 4-6 uker etter 

signert tilsagnsbrev. Statusmøtet skal gjennomføres før første utbetaling foretas. Søker kan selv 

foreslå tidspunkt for statusmøtet i søknaden. 

Steg 4 - Sluttrapport 

Alle prosjekter som har mottatt støtte fra SVU må sluttrapporteres. Dette gjøres ved å fylle ut vårt 

skjema for sluttrapportering. Prosjekteier har selv ansvar for å lese all informasjon om 

rapporteringsprosessen. 

Skjema for sluttrapporten lastes ned på SVUs nettside i PDF-format, og sendes til 

kenneth@svu.as.  

Prosjekter med tilskudd over kr. 200.000 krever et revisorgodkjent regnskap. Prosjekter med 

tilskudd under kr. 200.000 krever et regnskap bekreftet av regnskapsfører.  
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3.0 Kriterier for bevilgning av tilskudd 
3.1 Formalia 

 Søker (organisasjon), søkers representant, prosjektnavn og tidsrom for prosjektet må 

fylles ut på forsiden av søknaden, samt sted og dato. Annen grunnleggende informasjon 

om søkerorganisasjon og kontaktinformasjon fylles ut på s. 2 i søknaden. 
 

 Søknaden må inneholde en tekst på opptil 150 ord som beskriver prosjektet. Denne 

teksten vil bli brukt i pressemeldinger, samt SVUs nettsider og markedsføringsplattformer 

ved behov. Dette er den eneste informasjonen SVU vil gi ut offentlig. All korrespondanse 

vedrørende prosjektet vil rettes direkte til prosjektlederen/søkeren. Om ønskelig kan 

linker til nettsider, logoer og annet inkluderes, eller ettersendes, for bruk på SVUs 

nettside. 

 

 Tildelinger skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse reglene kan 

støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,8 millioner norske 

kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Denne summen inkluderer også 

konsernregnskapet i sin helhet. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker 

bekrefte hvorvidt det er mottatt annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to 

foregående regnskapsår. I tilfeller der søker tidligere har mottatt bagatellmessig støtte 

oppgis beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt. Dersom søker mener at den 

har grunnlag for å omgå disse generelle reglene for bagatellmessig støtte må dette en 

opplyse og vise til dette i søknaden. Søker er ansvarlig for sette seg inn og forholde seg til 

det gjeldene regelverk om bagatellmessig støtte.  

  

 I prosjekter med tilskudd over kr. 200.000,- betinger SVU at det leveres et revidert 

regnskap. Prosjekter med tilskudd under kr. 200.000,- krever et regnskap bekreftet av 

regnskapsfører. 

 

 Søknader om tilskudd på over kr. 75.000,- behandles av styret, og må sendes til 

administrasjonen minimum tre uker før et styremøte. Møteplanen er tilgjengelig på SVUs 

nettsider. Søknader om tilskudd på under kr. 75.000,- behandles av administrasjonen. 

 

 SVU bruker interne sjekklister for å se om søkerne har måloppnåelse i forhold til 

tilsagnskriterier, og dertil samsvar med SVUs strategi. På denne måten kan SVU rate 
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søknader ut i fra de gjeldende tilsagnskriteriene. Offentlig støtte i form av tilskudd til 

enkeltbedrifter kan innebære konkurransevridning, og ingen bedrifter har i 

utgangspunktet "krav" på tilskudd. 

 

3.2 Sammenfall med omstillingsplan og nye arbeidsplasser 

 Prosjektet må ha sammenfall med omstillingsplanen. I praksis betyr dette at prosjektet i 

utgangspunktet må kunne skape arbeidsplasser, og være innenfor de fem 

innsatsområdene til SVU: 

 

1) Industri  

2) Opplevelsesnæring i verdensklasse  

3) Økt verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland  

4) Barentshavet som utviklingsressurs  

5) Nye næringer  

 Antall arbeidsplasser må estimeres i søknaden, og estimatet må begrunnes.  

3.3 Prosjekttype 

 SVU kan kun finansiere forstudie og forprosjekter. Søker må krysse av for hvilken fase 

prosjektet er i, og begynne valg av prosjekttype. 
 Søker må krysse av for å bekrefte at en kjenner til PLP-metodikken. 

 

3.4 Prosjektbeskrivelse 

Bakgrunn 

Gi en full beskrivelse av prosjektet. 

Formål og målsetninger 

Hva er det en prøver å oppnå, og hvordan skal en oppnå dette, hvorfor skal en oppnå dette, og hvilke 

effekter forventer man av prosjektet? Hvordan prosjektet vil falle inn i et større samspill av aktører, 

institusjoner og andre – med tilhørende potensielle langvarige effekter? 
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• Alle søknader må ha et formål og noen målsetninger, der aktørene ser for seg noen 

måloppnåelser og konsekvenser. I et slikt øyemed er det naturlig at det belyses et 

helhetlig perspektiv (forventet livsløp evt et «vugge-til-grav perspektiv») for å hjelpe til å 

belyse hvordan prosjektet vil falle inn i et større samspill av aktører, institusjoner og 

andre – med tilhørende potensielle langvarige effekter. 

 

Økonomiske rammer 

Beskriv de økonomiske rammene for prosjektet med ord, samt hvordan prosjektrammene er avgrenset. 

Bedriftens forutsetninger for å gjennomføre hovedprosjekt 

Hva er sammenhengen mellom forstudie/forprosjekt og hovedprosjekt? Hvilke 

forutsetninger/aktiviteter/grep/finansiering forventer dere å være tilstede? Ved forstudie, inkluder også 

en kort beskrivelse hvordan er forprosjekt vil gjennomføres. 

Kommunikasjon 

Beskriv kort hvordan dere planlegger å bruke kommunikasjon(pressemeldinger, nettside, sosiale 

medier etc.), og hvordan dere planlegger å knytte SVU inn i dette. 

• SVU forutsetter å bli eksponert med navn og logo i presentasjoner, aktørens 

markedsføringskanaler (nettsider, sosiale media mm) og ved eventuell annen profilering 

av prosjektet i media. I denne type eksponering skal det framgå at bedriften har fått 

investering fra SVU. Hvordan dette planlegges og skal gjennomføres fra søker bør følge 

søknadsteksten. 

 

Varige effekter 

Vil prosjektet ha eller skape varige effekter? F.eks. vil prosjektet bidra til muligheter for andre på lang 

sikt? Vil prosjektet styrke kommunen nasjonalt og/eller internasjonalt? Vil prosjektet skape et grunnlag 

for andre prosjekter? 

• Prosjekter som har potensiale til å gi varige effekter, med muligheter til å løse ut flere 

midler via øvrig virkemiddelapparat eller investorer, er av særlig interesse. Prosjekter bør 

inneholde en tydelig kompetanseutviklingskomponent, og det omtalte helhetlige 

perspektivet (livsløp/vugge-til-grav) bør belyses. 

 

Samfunnselement 

Hvordan vil prosjektet kunne gi noe tilbake til samfunnet? 
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• Prosjekter bør inneholde en form for «samfunnselement». Med samfunnselement mener 

SVU at aktører som får tilskudd også bør gi noe tilbake til samfunnet – særlig om 

prosjektet lykkes. Dette kan eksempelvis gjøres ved å åpne dører for studenter, ta del i 

lærlingeprogram, ta del i kurs og programmer, bidra som mentorer, hjelpe aktører som 

Ungt Entreprenørskap med mer. SVU vil, sammen med andre, utarbeide en rekke 

programmer som søkerne kan velge å delta i. Søkerne kan også framme andre 

samfunnsmessige tiltak på eget initiativ. Tiltak rettet mot barn og unge er særlig ønsket. 

 

• Prosjekter som er strategiske, og bidrar til å forvalte de komparative fortrinnene som 

finnes i Sør-Varanger er av særlig interesse. 

 

• SVU forventer at søker er, eller ønsker å være, forankret, registrert og operativ fra Sør-

Varanger. Videre vil SVU vil kunne stille krav om tilbakebetaling av inntil 50% av innvilget 

tilskudd dersom det ved prosjektets avslutning anses som sannsynlig at søker vil flytte 

virksomheten ut av kommunen i innen 18 måneder etter gjennomføring av prosjektet. 

Dette vil spesielt være aktuelt for prosjekter som innvilges beløp over Kr. 100 000,-. Et 

slikt krav omfatter ikke de tilfellene som ender ekspansjon til andre markeder, der deler 

av driften beholdes i Sør-Varanger kommune (SVU minner om at rene 

markedsutvidelsesprosjekter normalt ikke blir investert i). 

 

Prosjektets lokalisering og næringskode 

Kommune, fylke og næringskode fra Brønnøysundregisteret må fylles ut. 

Prosjektdeltakere 

Det er svært positivt om det er flere deltakere i prosjektet. Hver deltakers rolle må beskrives i 

søknaden. 

Kontakt med andre virkemiddelapparater/finansiører 

Har dere kontakt med andre virkemiddelapparater og/eller finansiører? Hvis ja, hvilke? 

• Dersom prosjektet ditt skal finansieres av andre virkemiddelapparater i tillegg til SVU, må 

dette nevnes i søknaden. Eksempler på virkemidler kan være kommunale fond, SIVA sitt 

Næringshageprogram (kontakt Kirkenes Næringshage for dette), Innovasjon Norge, 

SkatteFunn, Regionalt Forskingsfond osv.  
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• Det er også relevant for SVU å vite om dere er i kontakt med noen investeringsmiljø for et 

eventuelt hovedprosjekt. 

 

Samhandling 

I utgangspunktet tildeles det opptil 40 % støtte, dersom aktøren står alene, mens det vil kunne tildeles 

opptil 20 % ekstra for et strukturert samarbeid med andre aktører.  

 

• I 2019 vil vi gi ekstra tilskudd til prosjekter som ivaretar følgende: 

 Strukturert samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner (privat eller 

offentlig). 

 Strukturert samarbeid eller involvering av en FoU-institusjon.  

 Strukturert samarbeid eller involvering av elever ved ungdoms – og videregående 

skole. 

 

• Eksempler på samarbeid:  

o To eller flere ulike juridiske selskaper/organisasjoner som inngår samarbeid i et 

prosjekt.  

o Involvere bachelor- eller masterstudent(er) i prosjektet, for eksempel til å sitte i 

en styringsgruppe eller til å løse enkelte arbeidsoppgaver i prosjektet.  

o Involvere en elev/ungdomsbedrift i prosjektet til å løse deler av prosjektet.  

o Involvere slik at skolene i Sør-Varanger kan deler av prosjektet ti sin fagplan  

o Involvere en forsker i prosjektet for eksempel til å utrede en problemstilling i 

prosjektet.  

o Andre gode ideer som bidrar til økt strukturert samarbeid mellom næringsliv og 

lokale skoleaktører. 

 

• Samarbeidet må være formalisert og strukturert. 

 

3.5 Kostnadsoverslag og finansieringsplan 

Egeninnsats og interne timer 

• For regnskapspliktige selskap kan SVU kun godkjenne «eget arbeid» som er avtalt lønn 

som regnskapsførers. Timesatsen er 1,2 promille av avtalt årslønn, maksimalt 600 kroner 

pr. time, og det kan maksimalt tas med 1.850 timer pr år. For enkeltpersonforetak kan vi 
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godkjenne eget ulønnet arbeid. Søker må begrunne timessats. 

 

• Timessatsen for prosjektet må begrunnes i søknaden. 

 

Kostnadsoverslag og finansieringsplan 

• Kostnader fordeles på hovedaktiviteter. Antall timer og diverse utgifter per hovedaktivitet 

summeres i kolonnen lengst til høyre i søknadsskjemaet. Hva som inngår i hver 

hovedaktivitet må beskrives.   

 

• I finansieringsplanen nevnes samtlige finansieringskilder, inkludert 

egenkapital/egeninnsats, både i antall kroner og prosent. 

 

3.6 Fremdriftsplan 

• Hovedaktiviteter med start- og sluttdato nevnes.  

 

3.7 Risikoanalyse og kvalitetssikring 

Kvalitetssikring av kritiske faktorer 

Fremhev kritiske faktorer i prosjektet, og hvilke tiltak som skal brukes for å håndtere dem. 

3.8 Bagatellmessig støtte 

• Bekreft eller avkreft ved avkrysning om søker har mottatt bagatellmessig støtte. Dersom 

søker mener at den har grunnlag for å omgå disse generelle reglene for bagatellmessig 

støtte må dette opplyses om. 

 

• Eventuelle støttegivere, støttedato og støttebeløp må nevnes.  

 

 


