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HANDLINGSPLAN 2016-2019 

FOR BRUK AV DA-MIDLER I  
GAUSDAL 

Forslag 

Målsetting 

Bruke midlene slik at det gir varig vekst og nytte for næringslivet i regionen, og slik at det kommer 

mange bedrifter til nytte. 

 

Strategi  

Vi prioriterer å bruke midlene innenfor programområder som gir god effekt i de bransjene som får 

størst økning i arbeidsgiveravgift. Tiltak som blir satt i verk skal kunne nyttes av alle bedrifter, men 

det kan også være spesielle samarbeids- / nettverkstiltak for et avgrensa antall bedrifter. 

 

Tiltak innenfor kompetanseoppbygging er høyt prioritert. Det samme gjelder fellestiltak mellom flere 

bedrifter. Tilretteleggings- og utviklingstiltak er høyt prioritert. 

 

Virkeområdet for ordninga er bedrifter som er lokalisert i Gausdal kommune. Andre kan også bli 

tildelt midler dersom det er av betydning for næringslivet i Gausdal. Midlene fordeles med 50% på 

bedriftsretta tiltak og 50% på tilretteleggings- og utviklingstiltak.  
 

 

A. Bedriftsretta tiltak: 

 Kompetanseheving  

- styre-, leder-, mellomlederopplæring 

- vertskapsopplæring 

- språkopplæring 

- fagopplæring 

 Bedriftsintern opplæring 

- opplæring i bruk av ny teknologi 

 Bedriftsutvikling 

- forskning og utvikling 

- produktutvikling og design 

- sertifiseringsordninger – ISO, miljø 

- markedsundersøkelser/markedsanalyser 

- effektiviseringsprosesser 

- logistikk 

- material- og produksjonsstyring  

- trainees 

 Bransjeretta tiltak 

- innkjøpsordninger 

 Investeringsstøtte 

- Investeringsstøtte kan gis til tiltak Innovasjon Norge ikke støtter i dag. 

 

             
 



B. Tilretteleggings- og utviklingstiltak: 

 Etablereropplæring og etablereroppfølging 

 SMB-inkubatorprogram (produktutvikling/design – ny næringsetablering) 

 Infrastrukturtiltak 

 Profilering/merkevarebygging 

 Samarbeidstiltak skole/næringsliv 

 Akkvisisjon 

 Råvarekartlegging 

 Internasjonalisering/eksportfremmende tiltak 

Forventet resultat 

Kompensasjonsmidlene skal brukes på en slik måte at næringslivet i kommunen styrkes. Midlene skal 

nyttes til tiltak som kan gi varige, positive effekter for næringslivet i kommunen i form av økt 

verdiskapning og økt aktivitet. Arbeidet skal gi økt samhandling innad i næringslivet og mellom 

næringslivet og det offentlige. 

Prioriterte bransjer 

Reiseliv, Handel og  Industri.  

Budsjett og medfinansiører 

Årlig beløp er de midler som Oppland fylkeskommune stiller til disposisjon gjennom ordninga. I 

tillegg kommer gjenstående midler fra tidligere år som ikke er disponert, og midler som blir trekt inn 

fra tidligere prosjekt der tilskuddet blir redusert eller inndratt.  

 

Bedrifter i Gausdal kommune kan dra nytte av Innovasjon Norges distriktspolitiske virkemidler, og 

dette skal vurderes før bruk av DA-midler. Egenkapital fra initiativtakerne er en viktig del av 

finansieringa – ordinært kreves det minst 50% egenandel. I spesielle tilfelle (fellestiltak) kan tilskuddet 

være over 50 % etter reglene for bagatellmessig støtte.  

Varighet av tiltakene 

Det legges opp til at de fleste prosjekter og tiltak skal ha en varighet på 1-2 år. Tilretteleggings- og 

utviklingstiltak kan gå over lengre tid.  

Organisering / Valg av operatør 

Tilretteleggings- og utviklingsmidler forvaltes av styret i Gausdal Næringsforum. Bedriftsretta midler 

forvaltes av Innovasjon Norge. Alle søknader sendes Gausdal kommune, som i samråd med 

Innovasjon Norge fordeler søknadene mellom bedriftsretta tiltak og tilretteleggings-/utviklingsmidler. 

Søknadene drøftes mellom saksbehandlere i Gausdal kommune og Innovasjon Norge før vedtak.  

 


