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5. FYLKESKOMMUNENS TILSKUDDSORDNING FOR REGIONAL UTVIKLING 

- RETNINGSLINJER 

5.1. Grunnlaget for Trøndelag fylkeskommunes forvaltning av regionale utviklingsmidler 

gjennom denne tilskuddsordningen er føringer som gis i Regional planstrategi, Strategi for 

innovasjon og verdiskaping i Trøndelag; Et verdiskapende Trøndelag og tilhørende 

handlingsprogram, evt. bransjeretta planer/strategier og andre føringer som politiske vedtak 

gir. Her omtales retningslinjene for ordningen. 

Tilskuddsordningen gis med hjemmel i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) 

forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. 

5.2. Formålet med ordningen er å bidra til å nå hovedmålet i Strategi for innovasjon og 

verdiskaping i Trøndelag: Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i 

Trøndelag. 

I tillegg skal ordningen bidra til å nå hovedmålene for KMDs distrikts- og regionalpolitikk: 1) 

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distrikta og 2) Omstillingsdyktige regioner. 

5.3. Utviklingsmidlene skal brukes til tiltak for å fremme utvikling i hele fylket, med hovedvekt 

på tiltak innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 

5.4. Virkemidlene som er tildelt fra KMD skal forvaltes i tråd med regelverket for 

økonomistyring i staten, gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS- 

avtalen. Fylkeskommunens egne utviklingsmidler skal i hovedsak følge samme 

forvaltningspraksis, men kan i utgangspunktet brukes noe friere enn midlene fra KMD (eks. i 

forhold til geografi og varighet). EØS-regelverket må uansett følges. 

5.5. Fylkesrådmannen er delegert myndighet til å bevilge inntil kr 300 000,- til 

utviklingsprosjekter/-tiltak. Søknader over denne rammen og saker av prinsipiell/stor politisk 

betydning behandles av Hovedutvalg for næring. 

5.6. Prosjekter/tiltak som støttes skal inneholde oppgaver/aktiviteter som er begrenset i tid, 

som har fokus på oppstart, initiering, utprøving, fornyelse, samarbeid og videreutvikling. 

Prosjektets oppgaver skal komme i tillegg til ordinær drift, ha organisering, kostnader og 

finansiering som er direkte relatert til prosjektets formål og prosjektet må lede fram til et 

bestemt resultat. Kvalitet og gjennomføringsevne vil bli vektlagt. 

5.7. Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 

50% av finansieringen i enkeltprosjekter. 

5.8. Samfinansiering fra ulike fylkeskommunale kilder bør unngås. 

5.9. Fylkeskommunens regionale rolle som samfunnsutvikler innebærer at tiltakene som 

støttes skal ha en regional effekt, dvs. effekt ut over en kommune. Prosjekter som innvilges 

støtte skal normalt inkludere aktører ut over en kommune. 

5.10. Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet. Samtidig er det 

viktig at fylkeskommunens bidrag utløser midler fra andre aktører. 

5.11. Fylkeskommunen vil beholde et tilstrekkelig handlingsrom når det gjelder regionale 

utviklingsmidler, og ønsker derfor ikke at en stor del av midlene skal bindes opp i mangeårig 

støtte til enkeltprosjekter. En grundig vurdering av tiltakenes utviklingsverdi er nødvendig 

dersom tiltak skal finansieres med regionale utviklingsmidler etter en periode på 3 år. Det kan 
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normalt ikke gis støtte til enkeltprosjekter i mer enn 5 år. 

 

5.12. Som hovedregel gis det ikke tilskudd til konferanser, bokprosjekter, enkeltstående 

filmprosjekter, vassverk, fysisk infrastruktur, sponsing, eksamensoppgaver/-prosjekter eller 

lignende tiltak. 

5.13. Tilskudd kan ikke gis til drift av organisasjoner, eller til drift av – eller investeringer i – 

statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, 

kommunen eller andre. Tilskuddet kan ikke gis til investerings- og utviklingsprosjekter i 

enkeltbedrifter eller til etablerere. 

5.14. Søknad om tilskudd fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no 

5.15. 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/



