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Bedriftsretta tiltak – retningslinjer for tildeling av tilskudd 
 
RAMMER 
▪ Tiltaksmidlene til bedriftsretta tiltak i Su-Su Programmet utgjør ei egen, ny tilskuddsordning  
▪ Midlene kunngjøres overfor potensielle søkere via kommunenes og SUNS nettsider, samt ved 

infoskriv og oppsøkende dialog med næringslivet i begge kommunene 
▪ Søknadsfrist: Løpende  
▪ Begrensning i forhold til bransje: Ingen 
▪ Bedrifter eller prosjekter med hovedbase i Sunndal eller Surnadal kommune kan søke 
▪ Tildeling av midler skal koordineres ifht øvrige tilskuddsordninger i kommunene og SUNS. Det 

kan ikke tildeles midler til samme tiltak fra flere ordninger i de to kommunene. 
▪ Midler tildeles av Programstyret. Programstyret kan delegere sin tildelingsmyndighet til AU. 
▪ Ved tildeling av tilskudd skal Programstyret tilstrebe en balansert fordeling av samlede 

tilgjengelige tiltaksmidler mellom prosjekter og bedrifter i de to samarbeidskommunene 
▪ Programstyret skal utarbeide og benytte et scoreboard som beslutningsstøtte ved behandling av 

enkeltsøknader  
▪ Programstyret skal evaluere, og kan endre disse retningslinjene 
 
TILDELINGSKRITERIER 
▪ Tilskudd skal kun gis til prosjekter som er i samsvar med overordnede føringer i vedtatt 

Utviklingsprogram 2018-21 for Su-Su Programmet. 
▪ Tilskudd skal kun gis til prosjekter med et klart definert eierskap. Prosjekter uten et tydelig og 

ansvarlig eierskap kan støttes i unntakstilfeller, feks i en tidligfase av et prosjekt av stor viktighet 
og med et godt potensial. 

▪ Tiltaksmidlene kan ytes til prioriterte prosjekter iht. følgende kategorier: 
o Støtte til forstudie 
o Støtte til forprosjekt 
o Støtte til markedstiltak  
o Støtte til andre utviklingstiltak  
(Støtte til investeringstiltak gis ikke. Evt søknad skal henvises til den aktuelle kommune) 

• Tiltak i bedrifter som gir sysselsettingseffekt og/eller bedrifter med en klar vekststrategi skal 
prioriteres.  

• Antall arbeidsplasser som prosjektet bidrar til å sikre eller skape skal registreres og tillegges vekt.  
▪ Mulig finansiering av prosjektet fra, eller samfinansiering med, andre aktører innen 

virkemiddelapparatet skal søkes utnyttet. 
▪ Det kan søkes om tilskudd med inntil 40% av samlet budsjett for prosjektet. 

• Prosjekt som kommer næringslivet i begge kommunene til gode, eller samarbeidsprosjekt på 
tvers av kommunegrensene kan gis prioritet. 

 

 
Det er ikke eget søknadsskjema for ordningen. Interesserte søkere kan ta kontakt med Harald 
Bredesen i Surnadal kommune eller Kim Stian Bråstad i SUNS for en innledende dialog om aktuelle 
prosjekter.  

• Harald Bredesen: harald.bredesen@surnadal.kommune.no – mob 91 37 81 78 

• Kim Stian Bråstad: kim.stian@suns.no – mob 41 21 17 04 
 

Retningslinjene er godkjent av Programstyret i møte 06.06.14, og oppdatert etter behandling i 
Programstyret i møte 13.02.18.  
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