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      IBU-MIDLER TIL INVESTERING I TILLEGGSNÆRING LANDBRUK 

                          

                HUSKELISTE for søknad til Innovasjon Norge  2018                 

 

Ved investeringer kan du søke om: 

 

✓ Investeringstilskudd: inntil 35 % av kostnadsoverslaget, maks 2.000.000 kr  

 

Dette er maksimalsatser, % tilskudd vurderes i hver enkelt sak. Utmålt tilskudd 

skal gi prosjektet «sunn økonomi, virke risikoavlastende og utløse realisering».  

NB dette maksimalsatser som gjelder for hele landet. I Trøndelag med stor søkning 

på IBU- midlene vil det ikke kunne forventes maks tilskudd. 

  

Bruk  e-søknad .Søknaden går via kommunal landbruksforvaltning for uttalelse. 

Vi gir uttalelse og videresender den til IN. Du vil da få en bekreftelse på mottatt 

søknad og navn på din saksbehandler i IN.  

 

Søknaden må ha følgende vedlegg: 

✓ Bygningstegninger, målsatt plantegning. 

✓ Kostnadsoverslag, basert på vedlagte pristilbud/kalkulasjoner fra 

bygningskyndige. 

✓ Forretningsplan  

✓ 3-5 årig budsjett som viser økonomien i prosjektet etter investering er 

ferdig. 

✓ Ligningspapirer 2 siste år: næringsoppgave, landbruksskjema og 

selvangivelse både for søker og ektefelle /samboer 

 

Andre aktuelle vedlegg: Bilder, annen info om gården / området, 

samarbeidsavtaler med andre aktører mv 

 

Ingen søknadsfrist i 2018 Søknader behandles fortløpende. Normal 

saksbehandlingstid: 8-12 uker 

 

Finansiering - Lån i Innovasjon Norge eller annen bank? 

Du kan søke om lån i IN, bruk samme e-søknad som for tilskudd. Om det søkes lån 

i andre banker, ta kontakt med banken tidlig i planprosessen! Uttalelse fra “din 

bank” vedrørende finansiering av planlagt prosjekt vedlegges søknaden. Det 

godkjennes maks 25 % egeninnsats i finansieringsplanen. 

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/tillegg-landbruk-bedriftsutvikling/
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Utbetaling av tilskudd 

 

Bruk tilsendt «utbetalingsanmodning» som sendes til attestasjon hos lokal 

landbruksforvaltning. Det kan foretas 2 delutbetalinger med inntil 90 % av 

tilskuddet (10 % skal stå igjen til prosjektet er ferdig). Merk evt «særvilkår» i ditt 

vedtak fra IN 

 

Avslutning og sluttutbetaling 

 

Det må leveres et eget byggeregnskap, attestert av godkjent regnskapsfører. 

Egeninnsats skal dokumenteres, så noter timer og gi regnskapsfører. I tillegg skal 

MNS m&l ut på ferdigbefaring og teknisk etat i kommunen ha gitt ferdigattest. 

 

              Tips om andre «gode hjelpere»: 

 

Generell forretningsutvikling – Midtre Namdal Samkommune Utvikling 

Utviklingskontoret kan bistå med ideutvikling, tips og råd innen markedsføring, 

salg og kommunikasjon samt se på forretningsmodellen. 10 timer gratis veiledning. 

Kontaktperson: Rina Skjæran 

 

Kontakt med Mattilsynet. 

Gjelder prosjektet produksjon av mat /servering er det viktig å være i dialog med 

Mattilsynet på forhånd. 

 

Kontakt med teknisk kontor i kommunen. 

Ta kontakt med teknisk kontor for å få avklart om tiltaket er søknadspliktig eller 

ikke, samt få råd i forhold til brannsikring mm. Dette gjelder både for nybygg, 

tilbygg, rivning og endra bruk. Endra bruk av bygninger vil i utgangspunktet kreve 

en dispensasjon eller en omregulering til «andre formål».  Bruksendring av 

eksisterende bygg på landbrukseiendom kan tillates når formålet ligger innenfor 

begrepet «tilleggsnæring» til gårdsdriften, ikke er til sjenanse for denne eller at 

tiltaket ikke innebærer fradeling fra eiendommen. 

 

Andre tilskuddsordninger i Innovasjon Norge, tilleggsnæring 

Husk mulighet for tilskudd til ideavklaring/etablering  før investering og tilskudd 

til bedriftsutvikling etter investering. IN yter også bistand til oppbygging av 

merkevare /design. 

 

Kontaktpersoner i Midtre Namdal samkommune, miljø og landbruk: 

 

Solveig Skjerve     Tove Berit Ostad     

95797119      97496305 

solveig.skjerve@mnsk.no            tove-berit.ostad@mnsk.no 

http://www.midtre-namdal.no/telefon-og-e-post-ansatte.5675094-166375.html
http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/tillegg-landbruk-ide-etablering/
http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/tillegg-landbruk-bedriftsutvikling/
mailto:solveig.skjerve@mnsk.no
mailto:tove-berit.ostad@mnsk.no
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