Sør-Varanger kommune
Søknadsskjema – næringsfondet
Skjemaet er ikke obligatorisk. Dersom du/ditt firma finner det mer hensiktsmessig å forme
søknaden i fri tekst, må du sørge for at de opplysninger som etterspørres i skjemaet også
finnes i søknaden.
Erfaringsmessig er søknader til næringsfondet ulike. Enkelte prosjekter vil kreve mer
omfattende beskrivelse og dokumentasjon enn det er gitt plass til i skjemaet. Legg i så fall ved
vedlegg til søknaden. Informasjon om næringsfondets retningslinjer finner du her:
Næringsfondet - Sør-Varanger kommune (svk.no).
Opplysninger om virksomheten:
Firma/navn:

Organisasjonsnummer:

Adresse:

E-post:

Etableringsår:

Antall ansatte:

Daglig leder:

Styreleder (om annen enn daglig leder):

Kontaktperson for søknaden:

Telefon (kontaktperson):

Personopplysninger (ved søknad fra privatperson):
Navn:
Adresse:
Telefon/mobil:

E-post:

Forretningsideen
Gi en kort beskrivelse av ideen/produktet, hvilke særlige forutsetninger du/ditt firma har for å
kunne tilby produktet, eventuelt bedriftsinternt opplæringsbehov, og hva du anser som kritiske
suksess-faktorer. Legg gjerne ved forretningsplan som eget vedlegg.

Marked og konkurranseforhold
Gi en beskrivelse av det markedet du primært tar sikte på å betjene, aktuelle konkurrenter og
eventuelle samarbeidspartnere på dette marked, og hvordan du tar sikte på å markedsføre
ideen/ produktet.

Prosjektets sysselsettingsmessige og bedriftsøkonomiske virkninger
I dag:
Forventet om 1 år:
Forventet om 3 år:
Antall årsverk i bedriften
Brutto omsetning
Nettoresultat
Andre virkninger i bedriften ved gjennomført prosjekt:

Kostnadsoverslag
Spesifisert kostnadsoverslag skal legges ved, samt eventuell kopi av tilbuds/anbudsdokumenter vedlegges. Under fyller du inn et generelt kostnadsoverslag for de felter
som er aktuelle for deg/dere. Alle beløp skal være eks. moms.
Totalkostnad
Bygg og anlegg
Maskiner og utstyr
Opplæring, produktutvikling, markedsundersøkelser,
markedsføring, og/eller bransje- og/eller produksjonsmessige
fellestiltak
Eget arbeid
Sum kostnader

Finansieringsplan
Søkes fullfinansiert på følgende måte:
Prosjektets samlede kostnader eks. moms
Egne midler
Eget arbeid jf. sakbehandlingsregler i retningslinjene pkt.1
Lån
Tilskudd
Sum finansiering
Mottatt offentlig bedriftsstøtte siste 3 år:
Her føres opp tilskudd innvilget fra Innovasjon Norge eller andre offentlige tilskudd, inkludert
støtte fra næringsfond.

Jeg gir mitt samtykke til at næringsfondet i forbindelse med søknaden kan kontrollere de gitte
opplysninger og innhente ytterligere informasjon fra andre kilder om prosjektet og min
person/mitt firma
Sted og dato:
Underskrift:

Opplysninger om søknadsskjema:
Datoene for møter i næringsfondet fremgår av gjeldende møteplan som du finner på
www.svk.no. Søknaden må leveres minimum 4 uker før møtedato.
Søknadsskjema sendes til postmottak@svk.no eller til Sør-Varanger kommune, Boks 406,
9915 Kirkenes.
Dokumenter du må legge ved:
Spesifisert kostnadsoverslag
Siste avlagte regnskap med attestasjon/revisorberetning
Budsjett for inneværende/kommende år
Dokumentasjon dersom virksomheten ikke er fradragsberettiget for inngående MVA.

