
 

Retningslinjer for tilskudd til etablererordningen for innvandrere 2022 

Formål 

Etablererordning for innvandrere er en tilskuddsordning som skal styrke og utvikle det ordinære 

tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for at innvandrere etablerer 

egne virksomheter, og dermed bidra til økt sysselsetting og vekst.  

Ramme  
 
Informasjon om økonomisk ramme for tilskuddsordningen finnes på fylkeskommunens hjemmeside, 
om ETA . 

 
Offentlig støtte  
 
Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke 

bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se lenker til regelverk for 

offentlige støtteordninger på fylkeskommunens ETA-side.  

Hvem kan søke? 

• Frivillige organisasjoner 
• Bedrift/virksomhet 

• Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som 
utøver en økonomisk virksomhet 

• Kommuner og andre offentlige instanser 

Det kan ikke søkes midler til 

• Virksomheter i vansker pr. 31.12.2019, altså før Covid-19.  
o Virksomheter i vansker som konsekvens av Covid-19 er ikke omfattet. 

• Gjennomførte eller igangsatte prosjekter. 
o Flerårige prosjekter som har fått tilsagn fra denne tilskuddsordningen tidligere og er 

igangsatte kan fremdeles søke midler så lenge alle krav i tilskuddsordningen møtes.  

• Prosjekt som direkte eller indirekte øker søkers egenkapital.  

• Midler til utbytte eller avsetting i fond hos tilskuddsmottaker.  

 
Krav til søker 

• Søker må være juridisk person med registrert organisasjonsnummer. 

• Prosjektet som omsøkes skal ikke være igangsatt før innlevert søknad. 

• Søknad skal leveres gjennom Regionalforvaltning.no og være tilstrekkelig opplyst, dvs. inneholde 
alt som kreves for behandlingen. 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/#heading-h2-2
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https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000162522-f%C3%B8lgenotat-det-alminnelige-gruppeunntaket-gber-kommunale-naeringsfond-august-2020-
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• Søkes må redegjøre for kompetanse eller vise til erfaring på området 
 

Krav til søknad 

• Søknader skal være levert innen søknadsfrist. 

• Søknadene skal være så komplette som overhodet mulig, og inneholde alt som er nødvendig for 
behandling.  

• Planlagt oppstartsdato og varighet skal gå tydelig frem av søknad. 

• Fylkeskommunale tilskudd beregnes til inntil 50% av budsjetterte prosjektkostnader. 
o Andre offentlige midler til samme prosjekt kan påvirke fylkeskommunens støtteandel. 

• Prosjektet må redegjøre for hvordan opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for 
innvandrer som vil etablere egen bedrift eller som nylig har startet egen bedrift, skal 
gjennomføres.  

• Prosjektet må redegjøre for både lokalt og regionalt samarbeid.   

• Det kan søkes om prosjekter med varighet over flere år  
o Fylkeskommunen kan tildele tilskudd til samme prosjekt i maksimalt tre år.  
o Prosjekter bør struktureres på en slik måte at ulike deler kan gjennomføres uavhengig av 

hverandre. Prosjekter skal som minimum deles opp på år slik at det er mulig å skille på 
budsjett og innhold fra år til år.  

o Finansiering av flerårige prosjekt må ta høyde for bevilgninger i fylkeskommunens 
budsjett. 

• Det må redegjøres for hvordan langsiktige prosjekt er tenkt å gå over til drift etter endt 
prosjektperiode.  

 
Fylkeskommunen vil på basis av søknadene som kommer inn til frist, gi en tilbakemelding på 
kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. Det vil bli 
gitt skriftlig tilbakemelding med egen frist for å oppfylle endringsbehovene.   
 

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene 

(minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke 

alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke 

å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller 

avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler 

(prioriteringer under forvaltningens frie skjønn).   

Søknadsfrister i 2022 annonseres på fylkeskommunens hjemmesider. Søknad, rapportering og 

utbetaling følger forvaltnings regler for saksbehandling via vilkår for tilsagn. 

Vi vil opplyse om at søknaden vil være å anse som offentlig dokument. Dersom søknaden inneholder 

informasjon som er av en art at det bør unntas offentlighet ber vi om at dette legges i vedlegg og 

merkes.   

Etter fattet vedtak blir det sendt ut melding om vedtak med opplysninger om vedtak og videre 

prosess. Merk at melding om vedtak ikke betyr juridisk bindende avtale ved tilsagn, juridisk 

bindende avtale vil først foreligge etter innsendt signert akseptbrev (vedlegg til tilsagnsbrev).  

For mer informasjon om søknadsprosess og kontaktinformasjon, se fylkeskommunens ETA-side. 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/#heading-h2-2

