
   
 

 
Retningslinjer for næringsstøtte – Stavanger kommune   
 
Den etablerte tilskuddsordningen for næringsutvikling har som 
formål å styrke Stavangers attraktivitet som storbyregion, i tråd 
med vedtatt næringsstrategi. Prosjektene det søkes om støtte til 
må bygge opp under de fire vedtatte strategiske satsingsområdene, 
og de fire strategiske grepene:   

   
  «Stavanger-regionen skal være en magnet for næringsliv, kapital 

og kompetanse, der det skal være attraktivt å starte og drive 
næring.  Vi skal tiltrekke oss fremtidens arbeidstakere og 
barnefamilier - da er både bolig, utdanning, kunst- og kultur-
opplevelser, og friluftsområder viktig.»   

(fra Stavanger kommunes næringsstrategi)   

   
Søknadene vurderes i lys av kommunens næringsplan og 
handlingsplan.  
   
 
Eksempler på tiltak/prosjekter som det kan søkes støtte til:   
   

• Kompetanseutvikling og/eller stimuleringstiltak som antas å gi 
grunnlag for nye arbeidsplasser eller som kan styrke Stavanger-
regionen ved etablering av ny næringsvirksomhet   

• Tiltak som stimulerer til innovasjon og gründerskap   

• Arrangement, seminarer, kurs m.m. som fremmer næringsutvikling 
og innovasjon og entreprenørskap   

• Nettverks- og klyngeetablering, og klynge-til-klynge-samarbeid   

• Kartlegging og utredninger for fremtidig kompetansebehov 
(Forskning og Utvikling) i samarbeid med næringslivet   

   

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/naring-og-arbeidsliv/ny-naringsstrategi/stavanger-kommune_naringsstrategi-2020-2030.pdf
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Et prosjekt vil normalt ikke fullfinansieres av Stavanger kommune, og et 
eventuelt tilskudd kan være lavere enn søknadsbeløpet. Hvis prosjektet 
får tilsagn om støtte med et lavere beløp enn omsøkt, må det sendes inn 
et revidert prosjektbudsjett innen støtten kan utbetales, og seinest innen 
tre måneder.   
   
Som en hovedregel bør et prosjekt ikke basere seg på varig tilskudd fra 
Stavanger kommune.   
   
 
Målgruppe – hvem kan søke?   
   
Nettverksorganisasjoner, klyngeorganisasjoner og medlemsorganisa-
sjoner kan søke om næringsutviklingsmidler. Det er et krav at prosjektene 
må komme flere næringsaktører til gode. Enkeltbedrifter blir bare vurdert 
dersom det søkes på vegne av flere bedrifter, og dersom prosjektet 
favner bredt innenfor bransjen eller næringen.    
   
Kommunale tilskudd skal ikke kunne virke konkurransevridende, jfr. 
Lov om offentlig støtte, 27.11.1992 nr. 117, og EØS-avtalens artikkel 61.  
  
 
Søknadsfrist   
   
Som en hovedregel annonseres to søknadsfrister hvert kalenderår, 
forutsatt at det er tilgjengelige midler. Når det er mulig, bør søknadene 
sendes minst en måned før planlagt oppstart.   
   
 
Ved vurdering av søknaden vektlegges:   

 

• Forankring i gjeldende strategier og planer for næringsutvikling   

• Klare mål og realistisk budsjett og gjennomføringsplan   

• Grunnlag for nye arbeidsplasser   

• Bidrag til økt innovasjon og entreprenørskap   

• Kopling mot forskning og utvikling   

• Tilknytning til Stavanger-regionen.   

• Bidrag til å nå FNs bærekraftmål   
   
Søknaden med vedlegg må inneholde alle nødvendige opplysninger. 
Både inntekter og kostnader må synliggjøres i budsjettet. Om det søkes 
tilskudd fra andre ordninger må det opplyses om dette i søknaden, og 
også om tilskuddet er innvilget, eller når svar forventes å foreligge.   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-109?q=e%C3%B8s%22%20/l%20%22KAPITTEL_e%C3%B8sl-4-2
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Om tilskuddet inneholder støtte til arrangementsutvikling bør disse, så 
langt det lar seg gjøre, ha en grønn profil. 
Jfr. Miljødirektoratets  og Stiftelsen Miljøfyrtårn.    
    
 
Behandling   
  
Søknadene behandles fortløpende, og samlet i forbindelse med utlys-
ninger. Tildelinger inntil 100.000 kroner vedtas administrativt, i samsvar 
med gjeldende budsjettreglement og  delegeringsreglement. Stavanger 
formannskap behandler og tildeler beløp over 100.000 kroner. 
 
Etter vedtak blir søker kontaktet, og orientert om videre framgangsmåte. 
   
 
Synliggjøring   
   
Stavanger kommune skal være synlig i prosjektet, eksempelvis ved bruk 
av logo og/eller innlegg. Dokumentasjon må kunne framlegges ved 
forespørsel og i forbindelse med sluttrapportering.   
  
 
Klagemulighet   
   
Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefristen er etter forvaltningslovens §29 
tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for 
vedtaket, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. 
 
Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må 
begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til 
reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det 
konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgangen oppgis i 
kommunens svarbrev.   
 

 
 

Vedtatt i kommunalutvalget, Stavanger kommune, 7. desember 2021.   

 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/miljostyring-miljosertifisering/
https://www.miljofyrtarn.no/sok-sertifiseringskriterier/
https://hop2021.stavanger.kommune.no/5-budsjettreglement/
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/politikk/reglement/delegeringsreglement-vedtatt-pr-1.-febr-2021.pdf

