
  

 

Oppdatert: 29. mars 2022 

 

RETNINGSLINJER FOR VEKSTFONDET 

  
1. Formålet med Vekstfondet er å skape og bevare arbeidsplasser, legge til rette for 

næringsutvikling og bidra til å skape en smartere og bærekraftig by.    
   

Fondets geografiske virkeområde er hovedsakelig Stavanger kommune. Tiltak av overordnet 
regional betydning lokalisert i kommunens umiddelbare nærhet kan også kvalifisere for 
støtte.   
 

2. De primære innsatsområdene er:     

• Digital infrastruktur    
• Klima og miljø    
• Attraktivitet, inkludert kultur og mat     
• Velferd og folkehelse    

   
Vekstfondet vil prioritere langsiktige tiltak som bygger opp under disse innsatsområdene og 
som bidrar til innovasjon og til å løse samfunnsutfordringer. 
 

3. Vekstfondet er åpent for søknader fra alle aktørgrupper – næringsliv, akademia, sivilt 
samfunn og offentlig sektor. Søknader hvor aktørgrupper samarbeider vil bli prioritert.  
 

4. Midler fra Vekstfondet tildeles ikke enkeltforetak som søker tilskudd som vrir eller truer med 
å vri konkurransen i markedet, jf. EØS-avtalens regler om offentlig støtte. 
 

5. Søknader skal sendes inn gjennom det elektroniske skjemaet og må inneholde korte og 
riktige opplysninger:    

• Fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere.   

• Tittel   
• Prosjektbeskrivelse    
• Prosjektets formål - en beskrivelse av utfordringen som prosjektet skal løse   
• Målgruppe   

• Kundegruppe   

• Hvor mange nye eller omstilte arbeidsplasser prosjektet har som målsetting   
• Hvordan prosjektets innhold skal profileres   
• Hvordan prosjektet er koordinert med andre relevante aktører og prosjekter.   

• Hvilke resultater som er målsetting og hvordan prosjektets effekt skal evalueres.   
• Finansiering: søknadsbeløp, egenkapital og bidrag fra andre offentlige aktører. 

Økonomiske bidrag fra andre parter skal vedlegges budsjettet, sammen med 
regnskap for eventuell igangværende aktivitet. Det skal klart fremgå av søknad og 
budsjett hvilke spesifiserte formål Vekstfondtildelingen skal finansiere.   

• Budsjett skal lastes opp i egen fil.   



• Eventuelt andre forhold som anses som viktige kan lastes opp. Søkere har adgang til 
å laste opp to vedlegg.    
 

6. Vekstfondet kan tildele midler i form av aksjekapital eller ansvarlig lån, og kan også gi direkte 
støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte tilknytning til prosjektet. Støtte kan ikke 
benyttes som garanti for lån (jf. Kommunelovens § 51) eller gjeldssanering. Midler fra 
tilbakebetaling av lån eller salg av aksjer skal tilbakeføres fondet.    

   
7. Det forutsettes dokumentert egenandel som ledd i finansieringsplanen. Størrelsen på 

egenandelen kan variere og vil bli vurdert i forhold til prosjektenes karakter.    
  

8. Det skal avlegges revisorgodkjent regnskap for anvendelsen av tildelte midler. Det skal også 
utarbeides en sluttrapport for aktivitetene der resultatene vurderes i forhold til 
spesifikasjonene i pkt. 5. Dersom prosjektet har varighet ut over tildelingsåret, skal 
aktiviteter og ressursbruk spesifiseres i årlige rapporter.   
 

9. Søknader sendes rådmannen i Stavanger kommune v/næringsavdelingen og behandles i 
Stavanger formannskap.    
 

10. Søkerne har rett til å påklage vedtak. Klagesaker behandles i henhold til kommunens rutiner 
for klagesaker og i henhold til Forvaltningslovens § 28.    
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