
 
 
 
 
 
 

 
Retningslinjer for tildeling fra Listerfondet 

  

  

Fondet skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling og skal bidra til en variert 
og bærekraftig næringsstruktur i Lister. 
 

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene som er nedfelt i regionplan 

Lister 2030 og de de lokale strategiske planer.   

 

1. Tilskudd fra fondet kan gis til: 

• Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter. 

• Nyetableringer – nye tiltak.   
 

2. Tildelingskriterier som vil bli vektlagt i vurderingen:  

• Økt kvinneandel i næringslivet. 

• Nyskapende. 

• Prosjektet skal ha definerte mål og fremdriftsplan.  

• Skal ivareta og skape nye arbeidsplasser i Listerregionen. 

• Samarbeid med andre bedrifter/aktører- nettverksbygging. 

• Kompetanseutvikling. 
 

3. Det kan søkes på tilskudd fra fondet hele året.   
Styret vil gjennomføre halvårlige tildelinger – søknadsfrist er 31.12 og 31.07.  

Søknadsbeløp inntil kr. 30.000,- kan behandles administrativt.  

Lister interkommunale politiske råd er klageinstans. 

 

4. Søknadsinnhold:  

• Beskrivelse av prosjektets mål, innhold i prosjektet, handlingsplan, 
spesifiserte prosjektkostnader og finansieringsplan. 

• Siste års regnskap og nødvendige attester (eks. attest for skatt og 
merverdiavgift).  

• Dersom det søkes om tilskudd fra andre aktører skal dette opplyses 
om i søknaden. 
 

5. Finansieringsandelen kan ikke overstige 50 % av total kostnad. Tilskuddene kan 
maks være på kr. 200.000,- pr. søknad/år/søker. Søknader som overstiger denne 
grensen kan avgjøres av Lister interkommunale politiske råd.   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

6. Det gis ikke tilskudd til: 

• Investeringer i bygg, anlegg og utstyr.  

• Oppstartskapital. 

• Drift. 

• Lån og garantier. 

• Bedrifter med negativ egenkapital. 

• Det gis normalt ikke tilskudd til lag og foreninger.  
 

 
7. Tilskudd vil bli utbetalt i 2 terminer.  Første halvpart ved oppstart og andre halvpart 

ved tilsendt sluttrapport – eller bekreftelse på gjennomført tiltak inkl. godkjent 
regnskap.  Tildelingen gjelder for to år, med mulighet til å søke om ett års forlengelse. 

 

8. Informasjon om fondets vedtekter og praktiske ordninger og søknadsskjema finnes 
på www.listersamarbeidet.no  - Listerfondet.   For nærmere informasjon og veiledning 
anmodes søker om å ta kontakt med det lokale næringskontor eller Lister Nyskaping.  
Lister Nyskaping er også saksforbereder til Listerfondet. 

                                                                            

9. Søknaden skal:  
 

• Leveres på søknadsportalen: www.regionalforvaltning.no  
 

 

 

 

Lyngdal mars 2022.  

 

Per Sverre Kvinlaug      Svein Vangen 

Styreleder               Daglig leder  

Listerfondet        Lister IPR                                                                                                                                          
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