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RETNINGSLINJER FOR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNES TILSKUDDSORDNING FOR 
REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER – FYLKESKOMMUNENS FRIE MIDLER 2022 

 
1. Grunnlaget for Trøndelag fylkeskommunes forvaltning av regionale utviklingsmidler gjennom denne 

tilskuddsordningen er prioriteringer i Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 og tilhørende 
handlingsprogram, evt. bransjeretta planer/strategier og andre føringer som følger av politiske vedtak i 
Trøndelag fylkeskommune. 

2. Tilskuddsordningen skal bidra til å nå hovedmålet i Regional strategi for verdiskaping 2022-2025 i Trøndelag: Økt 
bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag.  

3. Tilskuddsordningen skal brukes til tiltak for å fremme næringsutvikling i hele Trøndelag. Prosjekter som befinner 
seg i områder med distriktsutfordringer vil bli prioritert. Distriktsindeksen vektlegges.  

4. Tilskuddsordningen skal forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS-
avtalen.  

5. Fylkesdirektøren er delegert myndighet til å bevilge inntil kr 300 000,- til utviklingstiltak. Søknader over denne 
rammen og saker av prinsipiell/stor politisk betydning behandles av Hovedutvalg for næring.   

6. Tilskuddsmidlene skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50 % av finansieringen.   

7. Samfinansiering fra forskjellige fylkeskommunale kilder bør unngås. 

8. Fylkeskommunens regionale rolle som samfunnsutvikler innebærer at utviklingstiltakene som støttes skal ha en 
regional effekt, dvs. effekt ut over en kommune. Tiltak som innvilges støtte skal normalt inkludere aktører fra 
flere kommuner.  

9. Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for realisering av utviklingstiltaket. Samtidig er det viktig at 
fylkeskommunens bidrag utløser midler fra andre aktører.  
 

10. Utviklingstiltak støttes normalt for en periode inntil 3 år.  
 

11. Det gis ikke tilskudd til drift og/eller investeringer 

12. Som hovedregel gis det ikke tilskudd til konferanser, bokprosjekter, filmprosjekter, fysisk infrastruktur, sponsing, 
eksamensoppgaver, arrangement, kultur- og utdanningstilbud og profilering av Trøndelag ut over det regionale 
reiselivsoppdraget. 

13. Tilskudd kan ikke gis til statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver. Tilskudd kan heller ikke 
gis til fylkeskommunalt og kommunalt planarbeid eller nasjonalt pålagte plan- og strategiprosesser. 

14. Tilskudd kan ikke gis til enkeltbedrifter eller til etablerere. Virkemidler til bedriftsutvikling forvaltes av Innovasjon 
Norge. 

15. Søknad om utviklingstiltak skal inneholde beskrivelse av formål, aktiviteter, organisering, kostnader og 
finansiering som er direkte relatert til prosjektets formål, og prosjektet må lede fram til et bestemt resultat. 
Søknad skal fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no 

16. Klagebehandling. Vedtak om tildeling av tilskudd fra fylkeskommunens regionale utviklingsmidler anses som 
enkeltvedtak og kan påklages iht. Forvaltningslovens bestemmelser. Klageinstans er fylkeskommunens 
klagenemnd. 

http://www.regionalforvaltning.no/

