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Sist oppdatert februar 2021

1. Søkerorganisasjonen må være registrert og adressert i Sør-Varanger kommune.

Organisasjoner utenfor kommunen kan unntaksvis søke, dersom de har et dokumentert,

formalisert samarbeid med en eller flere aktører i Sør-Varanger.

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

støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro 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 en opplyse og vise til dette i søknaden. Søker er

ansvarlig for å sette seg inn i, og forholde seg til det gjeldene regelverk om bagatellmessig

støtte.

3. Prosjektet må ha sammenfall med SVUs Omstillingsplan 2021-2024. I praksis betyr dette

at prosjektet i utgangspunktet må kunne skape arbeidsplasser, og være innenfor et eller

flere av de tre innsatsområdene til SVU:

 Infrastruktur og nettverk

 Innovasjon og kompetanse

 Entreprenørskap

4. SVU kan kun støtte prosjekter som inngår i kategorien forstudier og forprosjekter.

5. Søker må ha gjennomført et PLP-kurs og/eller kunne vise til relevant

prosjektledererfaring eller –utdanning. Dokumentasjon i form av referanse, attest eller

lignende må vedlegges.

a. Søkerorganisasjoner med mindre enn 5 års drift må i tillegg ha gjennomført

Gründerakademiets etablererkurs eller tilsvarende kurs.

6. Prosjekter skal gjennomføres etter PLP-metodikken med tilhørende prosjektorganisering

(prosjektansvarlig, prosjektleder og styringsgruppe).

a. Samtlige prosjekter må ha en styringsgruppe. Prosjektgruppe og referansegruppe

bør vurderes i større prosjekter. Les mer om PLP-metodikken her:

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/regional-omstilling/verktoy/plp-

brosjyre-2015.pdf

7. Prosjektet må bidra til å oppfylle et eller flere av FNs bærekraftsmål. Det skal tydelig

fremgå av søknad hvilke mål prosjektet skal bidra til å oppfylle. Se oversikt over de ulike

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/regional-omstilling/verktoy/plp-brosjyre-2015.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/regional-omstilling/verktoy/plp-brosjyre-2015.pdf


bærekraftsmålene her: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal  

 

8. Søknader vil behandles etter følgende vurderingskriterier: 

a. Kvaliteten i tilsendte dokumenter 

b. Prosjektets nytteverdi og varige effekter 

i. For søkerorganisasjonen 

ii. For samfunnet  

c. Prosjektleders gjennomføringsevne 

i. Forutsetninger for å gjennomføre hovedprosjekt  

d. Prosjektets samsvar med omstillingsplan og handlingsplan 

i. Hvor godt samsvarer prosjektets formål? 

ii. Hvor godt samsvarer prosjektets målsetninger? 

iii. Hvor godt samsvarer de forventede resultatene? 

e. Kontakt med andre virkemiddelapparater/finansiører 

f. Grad av samarbeid med andre aktører  

i. På tvers av sektor 

ii. På tvers av bransjer 

iii. På tvers av grenser (kommune, fylke, land) 

iv. Involvering av ungdommer 

g. Fokus på bærekraft 

i. Økonomiske faktorer 

ii. Samfunsmessige faktorer 

iii. Miljømessige faktorer 

h. Fokus på kommunikasjon og markedsføring av prosjektet 

 

 

Behandling av søknader 

Søknader behandles av styret i styremøter i henhold til årlig møteplan. Møteplan kan sees på 

www.kirkenes.no. Styret fatter suverent beslutning om hvilke bedrifter som mottar 

prosjekttilskudd, på bakgrunn av en innstilling fra administrasjonen. Dersom prosjektet ikke 

oppfyller de nevnte tilsagnskriteriene, kan søknaden bli administrativt avvist og ikke sendt til 

videre behandling av styret.  

 

I utgangspunktet bevilges det tilskudd på opptil 40% av totale kostnader. Det vil kunne tildeles 

10% ekstra for et strukturert samarbeid med andre aktører, og opptil 20% ekstra for et 

strukturert samarbeid med skole (herunder grunnskole, videregående skole, fagskole og høyere 

utdanning). Samarbeidet må dokumenteres.  

 

SVU kan forlenge prosjektperioden med inntil 50 % av estimert tid ved skriftlig søknad fra 

prosjektleder. Eksempelvis kan et seksmåneders prosjekt maksimalt forlenges med tre måneder.  

 

Oppfølgning av prosjekter 

Samtlige bedrifter som får bevilget tilskudd til sine prosjekter vil bli tildelt en mentor. Dette er 

obligatorisk. Mentoren skal være en ressurs i prosjektet, og skal følge opp fremdriften. 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
http://www.kirkenes.no/


Arbeidstimene til mentoren dekkes av SVU. Søker kan velge å inkludere mentor i styringsgruppen 

for prosjektet, eller ha mentoren som en ekstra ekstern ressurs. 

Prosjekter skal også følges opp via statusmøter med administrasjonen i SVU. Antall statusmøter 

vil variere etter prosjektets omgang i tid og kroner. Det vil framkomme av tilsagnsbrevet hvor 

mange statusmøter som skal gjennomføres for hvert enkelt prosjekt.  

SVU fordrer at bedrifter som mottar tilskudd til sine prosjekter stiller seg tilgjengelig for intervju 

og andre markedsføringstiltak om prosjektene sine, både under prosjektperioden og i etterkant. 

Rapportering 

Skjema for sluttrapportering finnes på SVUs nettsider. Tilskuddet utbetales når sluttrapport med 

regnskap er levert. Prosjekter med tilskudd over kr. 200.000,- krever regnskap godkjent av 

revisor.  

SVU forbeholder seg retten til å publisere søknader og sluttrapporter. Dette gjøres for å skape en 

delingskultur, og bidra til mer innsikt, inspirasjon og kunnskapsdeling. 




