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§ A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser på fylkeskommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og
alle typer av saker som ikke er av prinsipiell politisk betydning, jfr. §§ A-01 og A-02.
Administrasjon og fellestjenester

Tilsagn Grønn framtid - Art-Deco AS
VEDTAK
Søknaden er prioritert for tildeling av midler fra programsatsingen Grønn framtid - midler til
bærekraftig næringsutvikling. Tildelingen er på 250.000 kroner.
Det forutsettes at prosjektet gjennomføres med de retningslinjer som følger dette tilsagnet. Vedtaket
kan påklages iht. forvaltningslovens bestemmelser (forvaltningslovens kap VI). Fristen for å klage er 3
uker fra det tidspunkt du har mottatt vedtaket. Klagen behandles av fylkeskommunens klagenemnd.
Eventuell klage rettes til Oppland fylkeskommune, Regionalenheten.
Med hilsen
Trond Carlson
Teamleder næring og samfunn
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Bakgrunn
I mai 2017 lanserte Oppland fylkeskommune et nytt fond for bærekraftig næringsutvikling. Satsingen
er en søkbar ordning som har verdiskapning, sysselsetning og klimanøytralitet som mål. Den skal
også bidra til nyskapning og innovasjon. Ordningen skal være lett tilgjengelig og fleksibel for
brukerne. Den skal samtidig bidra til å øke den totale bruken av virkemidler og styrke samarbeidet
mellom det øvrige virkemiddelapparatet.
Vår vurdering
Art-Deco AS har søkt midler fra Grønn framtid til et forprosjekt med formål å etablere et innovativt
helhetskonsept som omfatter rehabilitering, ombygging og fornying av eneboliger bygget på 50, 60,
70 og 80-tallet. Bedriften tar utgangspunkt i sin realiserte prototyp som har karakter av nyskaping og
en tydelig miljøprofil.
Oppland Fylkeskommune vurderer at prosjektet har potensial til å bidra til fremtidig verdiskaping i
Oppland, i tillegg til at det vil kunne legge grunnlag for samarbeid og kompetanseheving for næringen
regionalt og nasjonalt.
EØS-avtalens regler om offentlig støtte setter grenser for mulighetene offentlige støttegivere har til å
gi støtte til foretak. EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter
overholder EØS-avtalens regler om offentlig støtte. EU-kommisjonen har vedtatt at forbudet mot
offentlig støtte ikke får anvendelse på støttebeløp opp til 200 000 euro fordelt over tre regnskapsår.
Oppland fylkeskommune gir gjennom ordningen Grønn framtid støtte med bakgrunn i dette
unntaket, såkalt bagatellmessig støtte.
Konklusjon
Virksomhetens søknad er prioritert for tildeling av midler fra programsatsingen Grønn framtid. Etter
fylkeskommunens vurdering faller prosjektet inn under tilskuddsordningens satsing på ideutvikling,
som er en lavterskelordning for nye ideer. Denne delen av tilskuddsordningen har en øvre ramme på
støtte på 250 000 kroner.
Etter en helhetsvurdering gir fylkeskommunen et tilskudd på 250.000 kroner til dette prosjektet.
Fylkeskommunen legger til grunn en egenfinansiering på 25 prosent. I henhold til søknaden skal det
nedlegges egeninnsats tilsvarende verdi av minimum 62.500 kroner i prosjektet fra prosjektleders
side.
Fylkeskommunen presiserer at ved støtte til innkjøp av driftsmidler som i utgangspunktet er
omsettbare, forutsettes det at driftsmidlene ikke skal omsettes.
For tilsagnet gjelder følgende vilkår:
1. Søker må sende inn skriftlig aksept av tilsagnets vilkår til fylkeskommunen, innen 03.10.2019.
Aksept og anmodning om utbetaling sendes Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626
Lillehammer eller til postmottak@oppland.org. Vi ber om at det også opplyses om adresse og
kontonummer ved innsendelsen.
2. Tilskuddsbeløpet skal benyttes i tråd med prosjektbeskrivelsen og budsjett. Virksomheten må som
minimum stille med 25 % av kostnadene i prosjektet. Dersom behov endrer seg underveis i
prosjektperioden, og man ønsker å benytte tilskuddet på annen måte, må fylkeskommunen først gi

en godkjenning på dette.
3. Tilsagnet er gyldig ut tilsagnsåret pluss ytterligere 2 påfølgende år, hvis ikke annet står skrevet i
dette tilsagnsbrev. I tillegg kan det søkes om ytterligere forlengelse i 1 år. Hvis prosjektet/tiltaket ikke
gjennomføres innenfor tidsfristene, vil tilsagnet falle bort.
4. Fylkeskommunen kan iverksette egnede kontrolltiltak ang. anvendelsen av tilsagnet i henhold til
fylkeskommunens økonomirutiner kapittel 7. Riksrevisjonen har kontrolladgang i henhold til
bevilgningsreglementets § 17.
5. Oppland fylkeskommune skal synliggjøres som støttespiller i profilering eller orientering om
prosjektet, inkludert ved mediehenvendelser. Søker kan be om bistand fra Oppland fylkeskommune
dersom det er ønskelig.
6. Det forutsettes at søker har innhentet eventuelle nødvendige tillatelser for gjennomføring av
tiltaket.
7. Oppland fylkeskommune har status som trafikksikker fylkeskommune. Trafikksikkerhet skal
synliggjøres i alle relevante prosjekter som får økonomisk støtte av Oppland fylkeskommune.
Utbetalingsvilkår
Tilsagnssummen er en maksimalsum. Dersom prosjektgjennomføringen blir rimeligere en antatt, vil
tilskuddsbeløpet kunne bli redusert og det overskytende bli krevd tilbakebetalt.
Halvparten vil utbetales ved oppstart av prosjektperioden, og det resterende beløpet når
sluttrapport og godkjent regnskap er levert fylkeskommunen. Ytterligere informasjon knyttet til
sluttrapportens innhold og format vil bli tilsendt søker.

