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Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler
Omstillingsprogrammet VOX Dyrøy utgjør en ekstraordinær satsing på næringsutvikling i
Dyrøy, utover kommunens tradisjonelle næringsarbeid. Som et ledd i dette disponerer VOX
Dyrøy en årlig ramme for søkbare midler i programperioden, som skal bidra til å oppfylle
målene i omstillingsplanen og den årlige handlingsplanen.
Hvem kan støttes:
1. Bedrifter og etablerere med idéer som bidrar til at programmet når sine målsettinger
om å sikre og skape arbeidsplasser i Dyrøy kommune.
2. Dyrøy kommune kan søke støtte til prosjekter.
3. VOX Dyrøy kan gjennomføre egne prosjekter.

Hva kan det gis støtte til:
Forstudier med inntil 50% av totale godkjente prosjektkostnader. I særskilte tilfeller kan det
gis 75% tilskudd.
Forprosjekter med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader. I særskilte tilfeller kan det gis
75% tilskudd.
Etableringsstøtte med inntil 50% av godkjente kostnader. I særskilte tilfeller kan det gis 75%
tilskudd.
Kompetanseheving med inntil 75% av totale godkjente kostnader. Egeninnsats kan ikke
legges til grunn.
Private reguleringsplaner med inntil 30% av godkjente eksterne kostnader, maksimalt
tilskudd kr. 200.000. Prosjektet må ha et tydelig næringsformål. Egeninnsats kan ikke legges
til grunn.
I særskilte tilfeller kan ovennevnte rammer fravikes av VOX-styret.
Det kan ikke søkes på tiltak som er gjennomført/ igangsatt før søknad er sendt. Etter at
søknad er sendt kan tiltak igangsettes for søkers regning og risiko. Støtte fra VOX Dyrøy skal
ha en betydelig utløsende effekt for prosjektet.
Omstillingsmidlene skal i hovedsak gå til formål som kompetanseheving, produkt- og
markedsutvikling, samarbeidsprosjekter, etablering av ny virksomhet, videreutvikling av
eksisterende virksomhet, og prosjekter som tilrettelegger for næringsutvikling. Mindre
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anskaffelser som er nødvendige for gjennomføring av prosjekter/tiltak kan inngå som en
andel av kostnadene. Rene investeringsprosjekter støttes ikke.
Tildelinger fra omstillingsmidlene gis i samsvar med EØS-reglene for ”bagatellmessig støtte”,
som forutsetter at det over en treårs-periode ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig
støtte (bagatellstøtte).
Prosjekter som i utgangspunktet kan finansieres via andre virkemiddelordninger skal i
utgangspunktet henvises dit.
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