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Kategori - Definisjon Skal tilta- I hvilken grad Når skal kategorien
kt ri- er det rele- ikke

‘ vantmed
mært re- spesielle
gistreres registre

ringsgruppere (målgrup
kommune per)?

0110 Nærings- Fysiske investeringer i bygninger Ja Liten Når tilskudd går til andre
hager eller utredning/forprosjekt om eller tiltak enn fysiske investe

utviklingsprosjekter i næringshagen ringer eller utviklingspro
sjekter i disse

0120 lnkubato- Fysiske investeringer i bygninger Ja Liten Når tilskudd går til andre
rer (og distribu- eller utredning/forprosjekt om eller tiltak enn fysiske investe
erte inkubato- utviklingsprosjekter i inkubatoren ringer eller utviklingspro
rer) -____________________________ sjekteridisse
0130 lndustriin- Fysiske investeringer i bygninger Ja Liten Når tilskudd går til andre
kubatorer eller utredning/forprosjekt om indust- tiltak enn fysiske investe

riinkubatorer, utviklingsprosjekter i ringer eller utviklingspro
inkubatoren sjekter i disse

0140 Forsk- Fysiske investeringer i bygninger Ja Liten Når tilskudd går til andre
nings- og kunn- eller utredning!forprosjekt om eller tiltak enn fysiske investe
skapsparker utviklingsprosjekter i forsknings- og ringer eller utviklingspro

kunnskapsparken sjekter i disse
0150 Nettverk, Formaliserte nettverk, seminarer, Nei Middels Når tiltaket er et kompe
bransje- og konferanser, forumsmøter, bransje- tansehevningstiltak rettet
klyngeutvikling rettede/næringsrettede utredninger mot individer eller sam

for ulike typer sakskomplekser som funnsliv
er viktige for næringslivet og utvikling
av klynger

0200 Bedrifts- Direkte bedriftsstøtte til bedrifter eld- Ja Stor Når det er kjøp av tje
tøtte til bedrifter re enn 5 år (primært IN, KNF og RF) nester
eldre enn 5 år
0250 Trans- Direkte bedriftsstøtte - transportstøt- Ja Liten Når transportstøtten ikke
portstøtte te er notifisert
0300 Etable- Direkte bedriftsstøtte til bedrifter yng- Ja Stor Når det er kjøp av tje
ringsstøtte og re enn 5 år (primært IN, KNF og RF) nester
støtte til bedrif
ter yngre enn 5
år
0340 Entrepre- Tilretteleggende tiltak innenfor høye- Ja Middels Når tiltaket er rettet mot
nørskap i høye- re utdanning og FoU-miljø grunn- og videregående
re utdanning og skole
forskning
0350 Entrepre- Tiltak for entreprenørskap i grunn- og Ja Middels Når tiltaket er rettet mot
nørskap i videregående skole, inkludert skole- høyere utdanning eller
grunn- og vide- og næringslivssamarbeid. Partner- FoU-miljøer
regående skole skapsavtaler og etablering av elev-

og ungdomsbedrifter
0360 Andre Etablererskoler, etablererkontor, Nei Middels Når tiltaket ikke passer
tiltak for entre- nyskapingspriser, og andre tilrette- inn i de andre entrepre
prenørskap leggende tiltak nørskapskategoriene
0400 Utvikling Desentralisert utdanning, utvikling av Nei Liten Når tiltaket er et
av utdannings- ny utdanning og andre kompetan- næringsrettet kompetan
tilbud og kom- sehevende tiltak for befolkning og sehevingstiltak eller ent
petanseheven- samfunnsliv: videregående utdan- reprenørskapstiltak
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de tiltak for ning, fagopplæring, høgere utdan
befolkning og ning, andre tiltak som Female Future
samfunnsliv
0510 Bred- Bredbåndsprosjekter, mobildek- Variabelt Liten
bånds-, mobil- ningsprosjekter og prosjekter knyttet
og IKT-tiltak til økt bruk av IKT. Investeringer,

utredninger og forprosjekter for dette
0520 Vannfor- Vannforsyning Ja Liten
syning
0530 Trans- Tiltak innen vegtransport, flytrans- Ja Liten Når havnen er primært til
portinfrastruk- port, jernbanetransport eller båt- næringsformål.
turtiltak transport. Havner for persontrans- Når havnen er en små-

port. Utvikling av rutetilbud. Investe- båt- eller gjestehavn
ringer, konferanser, utredninger og
forprosjekter for dette

0540 Fysisk Kommunale næringsarealer, indust- Ja Liten Når havnen er primært til
kommunal rikaier/kaier eller hav- persontransport.
næringsrettet ner/havneanlegg/ Når havnen er en små
infrastruktur sjeté/moloer til næringsformål med båt- eller gjestehavn

tilhørende kommunale veganlegg
0600 Utvikling Daglige tjenester (offentlige og priva- Ja Liten Når tilbudet er tidsav
av daglige tje- te) på mindre steder, støtte til utvik- grenset, for eksempel
nester til lokal- ling av dagligvarebutikker, offentlig festivaler
befolkningen tjenesteproduksjon
0710 Stedsut- Sentrumsoppgraderinger, miljøgate- Ja Liten Når tiltaket ikke er en
vikling tiltak, andre fysiske stedsutviklingstil- fysisk investe

tak. I hovedsak fysiske investeringer, ring/opprustning eller
eller utredninger/forprosjekter hvor utredning/forprosjekt om
fysiske investeringer vurderes, men dette eller stedsutvik
også stedsutvikling i en bredere for- lingstiltak i bredere for
stand stand

0720 Profilering Områdeprofilering og markedsføring Ja Liten Når tiltaket ikke brukes til
og markedsfø- av et område, opplevelsestilbud, profilering og markedsfø
ring festivaler, markedsføring overfor ring av området eller

turister og bedrifter, “heimatprosjekt” tiltak for økt livskvalitet
og “Flytt hit”-kampanjer. Friluftsaktivi
teter, turistkontorer, reiselivstiltak,
kulturbaserte stedsutvi klingsaktivite
ter

0800 Administ- Kostnader knyttet til forvaltningen av Nei Liten For prosjektrelaterte
rasjons- og midlene, inntil 5 pst. midlene fylkes- driftskostnader
gjennomfø- kommunen selv forvalter, eller andre
ringskostnader aktører forvalter på vegne av fylkes

kommunen i det enkelte budsjettår.
Det gjelder egne regler for virkemid
delaktørene1

0900 Annet Andre prosjekter Når andre kategorier
ikke er relevante

Med virkemiddelaktørene mener vi Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.


