
Utviklingsfondet for indre Nesset. 

Formål: 
Fondet skal gjøre det attraktivt å etablere og utvikle arbeidsplasser samt skape vilkår 
for økt bosetting i bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. 

Utviklingsfondets styre som skal forvalte fondet har sett opp følgende 
prioriteringsliste når de skal behandle søknader til fondet: 

Prioriteringsliste for søknader som gir arbeidsplasser: 
Krav: Etableringen av virksomheten skal vere i de berørte bygder. 

1. Innovative prosjekter. 
Her kan det gis tilskudd i utredningsfasen og i etableringsfasen. 

 
Eksempel: Tilskudd til utredninger, markedsundersøkelser,   
utarbeidelse av reguleringsplaner/søknader osv. 

2. Investeringstilskudd. 
Her prioriteres tilskudd som gir nyetableringer og småskalaproduksjon. 
Utvidelse av eksisterende virksomhet kan også gis tilskudd i enkelte 
tilfeller. 

 
3. Markedsøring.  

Det kan gis tilskudd i enkelttilfeller. 

4. Fellestiltak. 
Fellestiltak som gir økt kunnskapsnivå og som kan gi grunnlag til 
nyetableringer. Eks. Informasjonsmøter, studieturer og kurskostnader 

Prioriteringsliste for søknader som skaper vilkår for økt bosetting: 

1. Tilskudd til opparbeidelse av boligfelt. 
Her gis tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplanen og til 
grunnlagsinvesteringer (vann, vei, strøm og kloakk). 
 

2. Tilskudd til boligbygging  
Det kan gis tilskudd til nybygging og til etablerere som kjøper 
seg bolig 

3. Etablering og markedsføring. 
Her gis det tilskudd til etablering og markedsføring av 
arbeidsplasser(hjemmekontor) der arbeidsgiver og/eller marked er utenfor 
kommunen. 

4. Fellestiltak som gir økt bolyst. 
Her prioriteres tiltak som gir tilbud til alle i bygda. 
Eksempel: skiløyper, rydding og skilting av turløyper, bygging av 
gapahuker, småbåthavner, lekeplasser, badeplasser og 
turistinformasjon. 

 
 



Utviklingsfondet går ikke inn og støtter tiltak som: 

Vedlikehold/opprustning av private veier 
Prosjekt som bærer preg av a vere en hobby 
Utskiftingsinvesteringer 
Driftskostnader/lønnskostnader 
Prosjekt som er kommunens ansvar. Eks. barnehager, skoler, veier og lignende. 
Utviklingsfondet er et tilskudd som ikke er rettighetsbasert. Det er derfor ingen som 
har krav om tilskudd selv om søknaden ligger innenfor retningslinjene for fondet. 
Derfor har styret sett opp en slik prioriteringsliste. Styret må foreta en 
skjønsvurdering i hver tildelingsrunde. 
 
Vedtatt av styret i Utviklingsfondet 23.03.10, sak 01/10 
 
 


