
Hovedmål og strategier for næringsarbeidet i Kvinesdal
(vedtatt 8/9-04 i k.styre, sak 062-04):

A) Hovedmål:
I Kvinesdal skal samarbeid mellom kommunen, næringslivet og region utvikle en variert næringsstruktur
som preges av optimisme, nyskaping og risikovillighet. Utnyttelse av våre menneskelige, fysiske og
økonomiske resurser skal gi et sterkt sentrum og livskraftige grendesentra.

B) Strategier:
Dette skal oppnås ved å:

1. styrke samarbeidet og samhandling i Listerregionen mellom
- kommunene
- næringsliv
- kommuner og næringsliv

2. profilere og markedsføre Kvinesdals kvaliteter for egne innbyggere, næringsliv, etablerere, turister,
potensielle innflyttere og offentlige virksomheter

3. fokusere på livskvalitet for ungdom knyttet til arbeid, bolig og fritid
4. arbeide for kompetansearbeidsplasser og kompetanseutvikling i næringslivet
5. Prioritere nyskaping og nyetablering, samt utvikling og knoppskyting i eksisterende bedrifter
6. utvikle regionens reiselivspotensiale  med naturopplevelser som et viktig element.
7. tilrettelegge og utvikle infrastrukturen for næringslivet

Kommunale kjøreregler for kraftfondet
(vedtatt 8/9-04 i k.styre, sak 062-04):

Bruk av næringsfondet

Bedriftsretta tiltak:
- Investeringstilskudd
- etablererstipend
- felles markedsføringsprosjekt
- underskuddsgaranti for regionale arrangement.
- kompetanseheving

Tilrettelegging:
- næringsområder
- administrasjon og næringsselskap
- festivaler
- kontingenter
- markedsføring og profilering
- infrastruktur

Prioritering av bruk av midlene

Utgangspunkt
¨ Ved søknadsbehandling skal både prosjektets vekst- og utviklingspotensiale, betydning for

næringsutvikling i Kvinesdal og regionen samt søkers muligheter for å lykkes tillegges vekt.
¨ Den årlige støtten bør  tilpasses årets budsjett for næringsfondet slik at neste års handlefrihet ikke blir

redusert.
¨ Det settes ingen grense for tilskudd til de enkelte støtteformål. Prosjektet vil være avgjørende for

oppnådd støtte.
¨ I helt spesielle saker utarbeides det pakkeløsninger for å sikre realisering, jfr. Golfbane.
¨ Før utbetaling av støtte må bedriftene levere skatteattest



¨Søknader som vil få høy prioritet:
¨ kan kobles mot kommunens strategier for næringsarbeidet
¨ støtte fra kraftfondet har en utløsende effekt på tiltaket, og støtte sikrer realisering av prosjekt som

ellers ikke hadde blitt gjennomført.
¨ reiselivsprosjekt skal prioriteres de nærmeste årene, både mht. prosentsats og andel av

næringsfondets midler.
¨ nyetableringer som utfyller eksisterende nærings- og servicetilbudet
¨ tiltak som gir arbeidsplasser og bosettingsmuligheter for kvinner og ungdom
¨ samarbeidsprosjekt

Søknader som vil få lav prioritet:
¨ prosjektet er hobbypreget og/eller kun gir deltidsarbeidsplass uten særlige utviklingsmuligheter
¨ prosjektet har tvilsom lønnsomhet og/eller overlevelsesevne
¨ aksjetegning i private bedrifter, småkraftverk, forretningsbygg i sentrumsområdet

Søknader som ikke får støtte
¨ sanering av gjeld eller ordinær drift av bedrifter eller kommune
¨ over 100 000 Euro pr bedrift i løpet av en 3-års periode
¨ anleggsmaskiner , lastebiler og eksisterende næringsbygg
¨ markedsføring av eksisterende enkeltbedrifter
¨ eierskifte/virksomhetsoverdragelse


