Søknadsskjema primærnæringsfondet
Sør-Varanger kommune

Grunnopplysninger
Navn på prosjektet:
Prosjekteier:
Firma/navn:
Organisasjonsnr:
Adresse:
Mobiletelefon:
Internettadresse:
Regnskapsfører:

Etableringsår:
Personnr:
e-post:
Bankkonto:
Revisor:

Prosjektet gjelder (sett kryss)
Jordbruk
Skogbruk
Fiske
Havbruk

Reindrift
Utmarksnæring
Annet:

Kort beskrivelse av prosjekteiers utdanning/erfaring:

Hva prosjektet gjelder - hva er målet med prosjektet, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og
hva er tidsplan for prosjektet. Kan eventuelt beskrives i eget dokument som legges ved.

Prosjektets økonomiske og sysselsettingsmessige effekter
I dag
Antall årsverk i bedriften
Brutto omsetning
Nettoresultat
Andre positive virkninger av å gjennomføre prosjektet:

Når prosjektet er gjennomført

Spesifisert kostnadsoverslag, fortrinnsvis basert på innhenta pristilbud/anbud. Spesifisér om
nødvendig postene i eget vedlegg:
Aktivitet/tiltak/post
Kostnad eks mva

Totalsum
Samlet verdi av eget arbeid, bruks av eget utsyr frikjøp eller interne driftskostnader skal ikke overstige 25 % av
totalkostnadene, egen timelønn skal ikke overstige 120,- kroner og egentransport og diett skal ikke overstige 60 % av
kommunale satser.

Finansieringsplan:
Egne midler
Eget arbeid
Lån i offentlige institusjoner
Lån i bank
Andre tilskudd (spesifiser)
Tilskudd fra primærnæringsfondet
Annet
Totalsum

Kroner

Mottatt offentlig bedriftsstøtte siste 3 år (statlige fond som Innovasjon Norge, støtte fra
Forskningsrådet, fylkeskommune, kommune osv):

Eventuelt andre opplysninger:

Eventuelle vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Jeg gir mitt samtykke til at primærnæringsfondet kan kontrollere de gitte opplysninger og innhente
ytterligere informasjon fra andre kilder om prosjektet og min person/mitt firma.

Sted:

Dato:

Signatur:

**************************************
Søknaden sendes postmottak@svk.no eller
Sør-Varanger kommune
Postboks 406
9915 Kirkenes
Søknadsfrister:
Søknadsfristen er den 20. i måneden før møtet og det skal være minst 4 pr. kalenderår, jfr. § 6 i
vedtektene. Dato for fondsstyretmøte fremgår av gjeldende møteplan.
Prosjekter med totalkostnad inntil kroner 50 000,- behandles fortløpende av administrasjonen,
alle andre søknader behandles av fondsstyret, som møtes inntil 4 ganger hvert år.
Vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsregler for primærnæringsfondet ligger på
www.svk.no, og kan også fås ved henvendelse til servicekontoret i kommunen 89 97 66 00
postmottak@svk.no.

