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Vedtekter for tilskuddsordning for klimatiltak 
 
§ 1 Formål 
Målsetningen for tilskuddsordningen for klimatiltak er å støtte investeringer som 
stimulerer til økt utvikling og bruk av fornybar energi. Tiltakene/prosjektene som 
tildeles midler skal støtte opp om målene i regional plan for klima og energi. 
 
 
§ 2 Målgrupper og virkeområde 
Målgruppene er bedrifter, gårdsbruk borettslag/sameier og ideelle organisasjoner og 
private husstander i Vestfold. 
Fondet skal benyttes til prosjekter innenfor målsetningen og i størst mulig grad rette 
seg etter følgende kriterier: 

 Prosjekter som tar i bruk ny teknologi og/eller nye kombinasjoner av 
komponenter fra etablerte teknologiske løsninger. 

 Samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og/eller borettslag/sameier om totalt 
bedret utnyttelse av produsert energi (inkl. varme). 

 Fondet kan yte støtte til enkeltprosjekter som del av finansieringsopplegg der 
fondets medvirkning utløser midler fra andre offentlige eller private kilder. 
Vestfold fylkeskommune utbetaler kun støtte til næringslivet/foretak etter EØS-
avtalen forordning om bagatellmessig støtte. Bagatellmessig støtte til ett 
foretak/en organisasjon kan kun utbetales med til sammen 200 000 euro over 
en periode på siste 3 regnskapsår. Tilskuddsmottaker må opplyse til Vestfold 
fylkeskommune om eventuelt mottatt bagatellmessig tilskudd fra offentlige 
aktører forut for tildeling. Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å ikke 
tildele tilskudd om støttetaket er overskredet. 

 Støtte fra fondet gis som tilskudd på inntil 50% av totalkostnaden, begrenset 
oppad til kr. 150.000 per søknad. 
For bedrifter: 

75 % av støttebeløpet kan utbetales a konto når prosjektet er startet opp. 
De resterende 25% utbetales ett år etter at prosjektet (eventuelt 
prosjektfasen) er gjennomført og det foreligger et revisorbekreftet regnskap 
og rapport om resultater fra prosjektet så langt. 

For private: 
Støttebeløpet kan utbetales når prosjektet er ferdigstilt og fylkeskommunen 
har mottatt skriftlig henvendelse vedlagt kopi av betalte fakturaer. 

 
Vilkår for støtte fra fondet fastsettes av hovedutvalget for klima, næring og energi i 
hvert enkelt tilfelle. Det settes hvert år en søknadsfrist. 
 
 
§ 3 Kapital og forvaltning av eierinteresser 
Fondet tilføres midler ved avsetninger på fylkeskommunens budsjett. Renteinntekter 
tilføres fondet. 
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§ 4 Forvaltning 
Hovedutvalg for klima, energi og næring forvalter fondet. Bruk av fondets midler 
avgjøres av hovedutvalget etter innstilling fra fylkesrådmannen. Det skal være ett 
behandlingstidspunkt i løpet av året. Søknad må ha innkommet før igangsettelse av 
prosjekt. 
 
 
§ 5 Rapportering og regnskap 
Hovedutvalg for klima, energi og næring skal hvert halvår gi melding til fylkestinget 
om bruk av fondets midler. Behandlingen skjer samtidig med fylkeskommunens 
regnskap for vedkommende tertial. På samme måte skal fylkestinget forelegges 
årsmelding. 
Behandlingen skjer samtidig med behandling av årsmelding og regnskap for 
vedkommende år. Det skal føres eget regnskap for fondets virksomhet. 
 
Tilskuddsordningen har en 5-årig varighet fra 2016, med en evaluering for eventuelle 
justeringer og tilpasninger hvert år. Informasjon og kunngjøring om tiltaksordningen 
gis på egne og andre samarbeidspartneres nettsider, samt annonseres i 
lokal/regional presse. 
 
 
§ 6 Vedtektsendringer 
Endringer av fondets vedtekter foretas av hovedutvalg for klima, energi og næring. 
 


