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§ 1 Formål
Formålet med ordningen er å skape attraktivitet i hele kommunen som et bidrag til å sikre bosetting og
næringsutvikling. Gode, varierte, trivelige, trygge og tilgjengelige møteplasser for alle, og et variert
kultur- og fritidstilbud er viktig for å oppnå dette og for det sosiale livet på stedet. Stedets egen identitet
og særpreg må ligge til grunn for stedsutviklingsprosjektene, og vil sammen med den lokale natur- og
kulturarven kunne brukes som en ressurs i utviklingen av stedet.
Stedsutvikling handler også i stor grad om verdiskaping, næringsutvikling og arbeidsplasser. Attraktive
steder tiltrekker seg både bedrifter og den beste arbeidskraften. Stedsutvikling kan i seg selv bidra til
flere arbeidsplasser og til å skape større optimisme og fremtidstro. Målet er at antallet ideer og planer
for nyetableringer skal skyte i været etter hvert som det kommer positive, synlige resultater i bybildet.
Ved å gi spillerom for all den kreativitet, skaperkraft og engasjement som finnes lokalt, øker
mulighetene for å lykkes med arbeidet.
§ 2 Kriterier
De som kan søke om midler til trivselsfremmende tiltak i Rørvik sentrum er private bedrifter, lag,
organisasjoner eller personer som vil bidra til utvikling av gode møteplasser og utsmykking av det
offentlige rom og private plasser som er tilgjengelig for allmenheten.
Tiltaket skal:
• styrke stedsidentiteten.
• ha gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.
• ha gode løsninger tilpasset brukerne og fellesskapet.
• gi positive konsekvenser for kulturaktiviteter og næringsliv.
• gi grunnlag for at folk møtes og skape en arena for menneskelig aktivitet.
§ 3 Vilkår for støtte
Samlet støtte skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50 % av det totale kapitalbehovet. Ved prosjekt
av særlig betydning for barn og ungdom kan det gis inntil 75 % støtte.
Øvre støtte- og kostnadsgrenser:
Begrensede midler i fondet medfører streng prioritering mht. størrelsen på innvilget tilskudd. Det vil
derfor ikke være mulig å innvilge alle søknader fullt ut.
§ 4 Støtteformer
Støtte kan kun gis som tilskudd og ikke som lån. Midlene kan heller ikke nyttes som garantier for lån.
Midler fra dette fondet kan ikke brukes til ordinære kommunale oppgaver.

§ 5 Tiltak som prioriteres
Stedsutviklingstiltak som stimulerer til økt bolyst for kvinner og barn/ungdom prioriteres.
§ 6 Betingelser
• Støtte innvilges vanligvis ikke dersom tiltaket er igangsatt før søknaden er behandlet.
• Til grunn for beregning av støtte skal kun eksterne kostnader medregnes.
• Hvis tiltaket ikke er gjennomført innen 1 år etter tilsagnsdato tilbakeføres tilsagnet til fondet.
§ 7 Klage
Vedtak kan påklages jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
melding om vedtak kom fra til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens
utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til Vikna kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes og grunnlag for klagen.
§ 8 Delegasjon
Formannskapet behandler og avgjør søknader om tilskudd fra fondet.
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