Kompensasjonsordning for nye selskaper etablert etter 1. august 2019
Næringsstrategi 2021-2030 slår fast at «Stavanger skal være en regionmotor og landets beste
vertskapskommune for gründere og oppstartsbedrifter». Det kan være krevende å være gründer, og
pandemien har vært ekstra krevende for nyetablerte selskaper. Ordningen er laget for nye selskaper i
Stavanger som startet opp etter 1. august 2019, for å bidra til at nye selskaper klarer seg gjennom
pandemien.
Frist for å søke:
8. oktober 2021
Kort om ordningen
Ordningen er rettet mot selskaper som startet rett før pandemien og som ikke har kunnet
dokumentere inntektstap fordi de ikke har hatt sammenligningsgrunnlag før pandemien, og som har
falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Ordningen skal sikre
tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de økonomiske konsekvensene av
koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen gjelder for tapt inntekt i perioden 1. mars
2020 til 1. juli 2021.
Stavanger kommune har satt av totalt 3 millioner kroner til denne ordningen. Øvre ramme for støtte
til selskaper er inntil 400 000 kroner. Beløpet vil bli justert ut fra antall søkere, antall årsverk og
beskrivelse av tap knyttet til Covid-19. Beløpet tildeles som bagatellmessig støtte.
Hvem kan søke
Virksomheter som ble opprettet etter 1. august 2019 og som ikke har hatt mulighet til å søke i de
generelle kompensasjonsordningene. I tillegg gjelder følgende:
•
•

•

Søkeren må være en kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller
forutsetning.
Søkeren må være privat og være en såkalt for-profitt-virksomhet. Det vil si å operere i et
marked og skape fortjeneste. Kravet til kommersiell drift er at virksomheten eller deler av
den over tid skaper et økonomisk overskudd ved produksjon, kjøp og salg av varer og/eller
tjenester.
Søkeren/virksomheten må ha forretningsadresse i Stavanger kommune.

Hvem kan ikke søke
• Virksomheter som søker/har søkt på de andre kommunale kompensasjonsordninger som
kommunen lyser høsten 2021
• Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne
rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt i offentlig sektor. Dette
gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra
kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.
• Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig
eller tvungen avvikling. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i
ansvarlig selskap eller som har personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene.

Slik fordeler vi kompensasjonen
Den totale summen på kompensasjonsordningen er på 3 millioner kroner, og vil bli fordelt på søkere
som er innenfor vurderingsgrunnlaget. Det vil bli lagt vekt på selskaper som satser innenfor
Stavanger kommunes strategiske satsingsområder:
•
•
•
•

Energihovedstaden
Landbruk og havbruk
Industri, teknologi og kompetanse
Opplevelser og reiseliv og kultur

I tillegg legges det vekt på antall årsverk, og beskrivelse av tap som for eksempel reiserestriksjoner,
markedssvikt på grunn av pandemien, pålagt stengt, ekstra kostnader til smittevern knyttet til Covid19.
Støtten blir tildelt etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

