Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå:
Investeringer (tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer)
Her kan støttes investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig
karakter. Det gis tilskudd inntil 33% av godkjent kostnadsoverslag. Ingen beløpstak på
investeringstilskudd i Telemark. Totale prosjektkostnader bør være over kr 500 000,-.
Bedriftsutvikling (landbruksbaserte næringer/ikke tradisjonelt landbruk)
Her kan det støttes produktutvikling, kompetanse- og nettverksbygging,
markedsundersøkelser, testsalg, markedsføring av nye produkter eller nye markeder. Det gis
tilskudd på max 50% av godkjente prosjektkostnader.
Generasjonsskifte
Dette er en ordning for søkere under 35 år (f.1981 eller senere). Tilskudd gis til investeringer
og oppgraderinger i f.eks. driftsbygninger. Tilskudd er på 40% av godkjent kostnadsoverslag.
Totale prosjektkostnader på inntil kr 1 000 000,-. Det er et krav at mottakere av
generasjonsskiftetilskuddet skal drive aktiv landbruks- og næringsvirksomhet.
Etablering av ny virksomhet
Etableringstilskudd kan kun innvilges til bedrifter som er registrert som foretak i
Brønnøysundregisteret (har organisasjonsnummer) for mindre enn 3 år siden i
markedsavklaringsfasen (fase 1) og mindre enn 5 år siden i kommersialiseringsfasen (fase 2)
1. Markedsavklaring før etablering – fase 1, - søker har en forretningsidè. Det er behov
for å avklare realismen i forretningsideen, dvs. om det finnes et reelt kundebehov i
markedet, om løsningen dekker dette behovet på en tilfredsstillende måte, om
kundene er villige til å betale for løsningen, og om de ressurser som trengs for å
utvikle og kommersialisere løsningen, er tilgjengelige. Aktuelle aktiviteter som kan
støttes er kundeundersøkelser, brukerstudier og annen kartlegging for å få mer
brukerinnsikt samt testing og videreutvikling av ideen/løsningen. Det kan også være
kostnader til nettverksbygging og styrking av kompetanse innen forretningsutvikling.
Tilsagn i denne fasen vil være fra kr. 50 000,- til 100 000,- avhengig av prosjektets
kompleksitet. Finansiering inntil 100% av godkjente eksterne kostnader.
2. Kommersialisering – fase 2 – søkeren har fått avklart realismen i sin forretningsidè og
interesse fra potensielle kunder. Det er behov for å avklare om forretningsmodellen
er riktig innrettet for det markedet de skal inn i. Behov for å gjennomføre nødvendige
aktiviteter knyttet til videre kommersialisering. Aktuelle aktiviteter kan være
produkt/tjenesteutvikling, beskyttelse av immaterielle rettigheter, utvikling av
merkevarestrategi, visuell identitet, nettsider, profilmateriell og andre aktiviteter
som sikrer en helhetlig og best mulig markedsintroduksjon. Tilsagn i denne fasen er
inntil kr 50 000,-. Tilskudd på inntil 75% av godkjente eksterne kostnader.
Lån – til næringsformål (investeringer), boligformål (ny og utbedring) og risikolån
(pantesikret toppfinansieringslån). Det prioriteres bruk med næringsmessigbetydning og i
forbindelse med nyinvesteringer. Pant i fast eiendom eller løsøre innenfor 90% av takst
(taksten bør ikke være eldre enn 3 år). Rentestøtte er borte fra 2016.
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