Styrebehandlet i regionstyret for Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold 10.03.2016

Retningslinjer for bruk av bedriftsrettede virkemidler på
landbrukssektoren i Østfold, Oslo og Akershus for 2016
Retningslinjene må sees i sammenheng med disse dokumentene:
 Forskrift for midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket.
 Landbruks- og Matdepartementets oppdragsbrev til Innovasjon Norge (IN).
 Regionalt Bygdeutviklingsprogram med underliggende planer for respektive fylker.
 Handlingsplan 2016 for landbruksrelatert næringsutvikling i respektive fylker.
 Policy og finansieringsstrategi for landbruksvirkemidler i Innovasjon Norge 2016.
1. Generelt
Forutsetninger for tildeling av bedriftsrettede virkemidler (finansiering):
 Økonomi og kompetanse som sikrer lønnsomhet og gjennomføringsevne.
 Aktive gårdsbruk der landbruk utgjør et viktig bidrag til inntekten.
 Behov i markedet.
Særskilte prioriteringer
 Rekruttering, kvinner og ungdom < 35 år.
 Økologisk produksjon.
 Vekstmuligheter, innovasjon og nyskaping.
 Fornybar energi / bioenergi og miljøvennlig profil.
 Driftsbygg i tre.
 Samarbeid.
Målgruppe:
Landbruksforetak registrert i Enhetsregisteret som leverer årsoppgave og har hatt en
årsomsetning i landbruket på mer enn kr 50 000. Ved generasjonsskifte med vesentlig nyskaping
kan omsetningskravet fravikes.
Bedrifter i landbrukets verdikjede som skaper en merverdi for primærnæringen kan gis støtte til
myke investeringer.
2. Investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk
Prioriterte tiltak:
 Etablering og oppgradering av fjøs og driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold. For
etablering av småfe er det krav om rovdyravisende gjerder.
 Korntørker og – lager.
 Investeringer og oppgradering innen hagebruk; friland, frukt, bær og veksthus.
 Andre tiltak og fornyelse innen lønnsom husdyr- og planteproduksjon kan vurderes.
Saker






som ikke vil bli prioritert i ordinære investeringssaker:
Nyetablering og kapasitetsøkning innen egg, kylling og smågrisproduksjon.
Tradisjonelle lager, redskapsrom og verksted.
Mindre prosjekter; det er ingen nedre kostnadsgrense, men støtte fra IN skal ha stor
betydning for eventuell gjennomføring av prosjektet.
Systematisk grøfting.
Kjøp av tilleggsareal.

3. Bygdenæringer
Dette gjelder prosjekter som utnytter landbrukets og bygdenes ressurser på nye måter.
Prioriterte områder:
 Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling.
 Landbruksbasert reiseliv
 Inn på tunet.
 Næringsutvikling innen urbant landbruk i Oslo og Akershus.

Side 1 av 2

Saker som ikke vil bli prioritert:
 Generell utleievirksomhet.
 Utleie av stallplasser, ridesentervirksomhet, golf og kennel o.l. uten vesentlig
nyskaping.
 Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting uten vesentlig nyskaping.
 Handelsvirksomhet på innkjøpte varer.
4. Utmåling av støtte
Generelt
På grunn av knappe rammer, kan prosjekter med lav prioritet eller som faller utenfor
prioriterte områder få avslag. I henhold til forskriften skal det ikke gis tilskudd til tiltak
som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort. Søkers eget arbeid vurderes til kr
350,- pr. time og ansatte til én promille av fast årslønn. Innsats av kapitalkrevende maskiner
verdsettes i tillegg med basis i leiekjøringsprisene som årlig kunngjøres i Norsk Landbruk. I
selskap med begrenset ansvar kan kun bokført lønn og leiekjøring godkjennes som
utmålingsgrunnlag for støtte.
Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet)
 Maksimalt kr 150 000,- i tilskudd fase 1, inntil 75 % av godkjente kostnader.
 Maksimalt kr 800 000,- i tilskudd fase 2, inntil 75 % av godkjente kostnader.
Bedriftsutviklingstilskudd (utvikling i etablert virksomhet)
 Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
Investeringer
 Tilskudd inntil 33 % av godkjent kostnadsoverslag.
 Maksimalt kr 1 000 000,- i tilskudd.
Etableringstilskudd til mindre investeringer ved generasjonsskifte
 Kan innvilges søkere < 35 år i forbindelse med overdragelse av landbrukseiendom.
 Inntil 40 % (kvinner 60 %) av godkjente kostnader, maks. tilskudd kr 1 000 000,-.
 Mindre investeringer, maksimalt godkjent kostnadsoverslag: kr 1 700 000,-.
5. Risikolån og lavrisikolån
Risikolån kan gis til fysiske og myke investeringer ved bruksutbygging, modernisering,
omstilling, utvikling og generasjonsskifteinvesteringer. Ytes som pantesikra toppfinansiering.
Lavrisikolån prioriteres tilsvarende som investeringsstøtte, men forutsetter tilfredsstillende
sikkerhet (i hht. verdivurdering / takst for pant i landbrukseiendom) og dokumentert
betjeningsevne. Når det gis store lavrisikolån skal risikodeling og sideordning av sikkerheter
med andre långivere tilstrebes. Minstebeløp for søknad om lavrisikolån er satt til kr 500 000,Selskap med begrenset ansvar og andre prosjekter med total kostnad over kr 5 000 000,skal normalt ha byggelån (ingen delutbetalinger av lån underveis). Et alternativ kan være å
engasjere en godkjent byggeleder.
6. Andre virkemidler
Investeringstilskudd til bioenergi
 Gårdsvarmeanlegg næring, inntil 33 % og maks kr 400 000,-, min 25 000 kWh.
 Gårdsvarmeanlegg bolig, kr 30 000,- (treflis kr 40 000,-) Kostnad min kr 150 000,
 Veksthusanlegg, inntil 35 % til investering.
Utviklingsprogrammet- landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping
Utviklingsprogrammet skal bidra til økt vekst og verdiskaping innen lokalmat,
reiselivsopplevelser, reindriftsnæringen, Inn på tunet, innlandsfiske og andre tilleggsnæringer
basert på landbrukets ressurser.
 Vekstfinansiering
 Bedriftsnettverk
Trebasert innovasjonsprogram
Programmet skal bidra til bærekraftig verdiskaping i bruk av tre.
Retningslinjer for bruk av IBU-midler 2016
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