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PRESSEMELDING - Listerfondet 
 

På styremøte i Listerfondet i dag torsdag 09 september, ble det til samen delt ut 

kroner 619 500,-   Vi er imponert over mangfoldet og nivået på søknadene, uttaler 

styreleder Per Sverre Kvinlaug.  Det samlede budsjettet på søknadene var litt i 

underkant av 3 millioner.. 

Virksomheter registrert i Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal og 

Farsund, kan søke støtte til utviklingen i form av økonomiske tilskudd fra Listerfondet. 

Næringsfondet er et lokalt og regionalt virkemiddel for å styrke næringsliv og 

bosetting. Fondet skal fremme etablering av ny næringsvirksomhet, og bidra til å 

styrke og videreutvikle eksisterende bedrifter. Nyetableringer og prosjekt som bedrer 

sysselsettingsmulighetene for kvinner blir prioritert. 

Nyetablerere og bedrifter kan etter søknad få tilskudd til:   

• Bedriftsutvikling, f.eks. kompetansehevende tiltak, produktutvikling, 

markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging, med inntil 50% av 

kostnadene. 

Samlet offentlig støtte kan som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets 

kapitalbehov, og maksimalt tilskudd i et enkeltprosjekt er kr. 200.000,- Styret har 

halvårlige tildelinger, med søknadsfrist 31.12 og 31.07. Mindre søknadsbeløp kan tildeles 

uten styrebehandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.listersamarbeidet.no/
mailto:svein.vangen@lister.no


 

 
   
 

Tildekte midler:  

   

Tittel Søker  Vedtak  

Api-alliansen, nytt næringsnettverk Egra Gard  kr                50 000  

Starthjelp for nyetablert bedrift av 
kvinnelig gründer i Kvinesdal 

Slettemo Gård, Margaretha Krug 
Aase  

 kr                30 000  

Forprosjekt Lista Research Creation 
Station, Jøllestø 

Stiv Kuling AS  kr                50 000  

Søknad om støtte til oppstart av 
bedrift innenfor psykisk helse  

Lygna Aktiv  kr                30 000  

Søknad om støtte til nyetablert 
bedrift under utvikling 

Lister Laserklinikk AS  kr                   9 500  

Søknad om tilskudd til utvikling og 
markedsføring 

Tonstad Datapark  kr              100 000  

Svindal Gård kurs, gårdsbutikk og 
grønn turisme 

Svindal Gård  kr                75 000  

Markedsføring og omdømmebygging S.M.A.R.T Trening og Helse AS  kr                50 000  

Utvikling og markedsføring av 
justerbare ben på tremmegulv 

Dekketre AS  kr                75 000  

Utvikle og styrke samarbeidet 
mellom reiseliv og Inn på tunet 

ReStarte v/Reiersen  kr                75 000  

Utvinning av sink fra overskuddsvare 
(potetskall) 

Munsj AS  kr                75 000  

 


