ALVDAL KOMMUNE

Søknaden sendes til:
Alvdal kommune
Gjelen 3
2560 Alvdal kommune
E-post:postmottak@alvdal.kommune.no

SØKNAD MIDLER FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND

Skjemaet skal benyttes ved søknad om støtte fra kommunens næringsfond. For rask saksbehandling
er det viktig at skjemaet er tilstrekkelig utfylt og nødvendige opplysninger følger med. Dersom det
er behov for mer plass, kan dette legges ved som egne vedlegg. Opplysninger om søker (1) vil være
offentlig. Andre opplysninger vil unntas offentlighet som personsensitive opplysninger og
forretningsmessige forhold.

Offentlig informasjon!

1. Opplysninger om søker
SØKERS NAVN/ROLLE:

FIRMA:

SELSKAPSFORM:

SØKERS POSTADRESSE:

SØKERS E-POST:

SØKERS ORGANISASJONSNUMMER:

SØKNADSSUM I KRONER:

Unntatt offentlighet!
2. Hva skal støtten brukes til?
Forretningside:

Etableringstilskudd, kr. ___________________________
Videre utvikling eksisterende bedrift, kr. _____________
Planlegging, kr. _________________________________
Kompetanseheving, kr. ___________________________
Markedsføring, kr. ______________________________
Annet, spesifiser, kr. _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Om søkeren.
Kompetanse/utdanning:

Erfaring/yrkeserfaring:

Nåværende status/arbeid:

Etablererskole eller annen kompetanse/erfaring med etablering/utvikling av forretningside/bedrift:

Forretningside (utdypende):

Bankkontonummer for utbetaling tilskudd:
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Unntatt offentlighet!
4. Vurdering av markedet.
Hvilke kundegrupper satser du på og hvorfor?

Hvem er konkurrentene?

Hvilke fortrinn har ditt produkt/tjeneste framfor konkurrentene?

Hva har du gjort for å undersøke markedet?

Hvordan vil du markedsføre/selge ditt produkt/tjeneste?

5. Prosjektets virkning for sysselsetting/økonomi.
I dag

År 1

År 2

År 3

Antall sysselsatte
Antall årsverk
Brutto omsetning
Netto resultat

6. Behov for økonomisk støtte.
På hvilken måte har en økonomisk støtte utløsende effekt?
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Unntatt offentlighet!
7. Kostnadsoverslag.
Før opp de enkelte kostnadselementene i prosjektet, alle beløp oppgis ekskl. mva:

8. Finansieringsplan.
Egne midler
Eget arbeid*
Lån i bank
Lån fra andre**
Andre tilskudd***
Tilskudd fra kommunalt næringsfond
SUM

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

9. Driftsbudsjett.
Sett opp driftsbudsjett for år 1 og 2:
Budsjettpost

Underskrift
Sted/dato

År 1

År 2

Søkers underskrift

Eventuell støtte fra næringsfondet vil først bli utbetalt etter at det er lagt frem dokumentasjon som viser at tiltak er
gjennomført i samsvar med søknad/vedtak. I spesielle tilfeller kan det utbetales forskudd.
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