Q&A webinar 8. desember
Det kom inn flere spørsmål i samme kategori. Merk at spørsmål kan være besvart, selv om du ikke
finner igjen akkurat det spørsmålet du stilte. I noen av svarene på spørsmålene er teksten justert og
mer utfyllende. (våre svar er i kursiv)

Omsetningsfall
Hei, vi har omsetning på under 1m. og har to ansatte. Vi fører regnskapet vårt selv i fiken, er det
ingen mulighet for at vi kan få kompensasjon? (uten å betale langt mer enn kompensasjonen for
regnskapsfører?)
Hei, er spørsmålet relatert til en annen ordning enn den vi skal snakke om i dag,
kompensasjonsordningen kanskje? Sjekk ut https://www.kompensasjonsordning.no/
Det vi trenger ifm dokumentasjon i forhold til omstillingsordningen er en bekreftelse fra
regnskapsfører på omsetningsfall i henhold til retningslinjene for ordningen.
Men kravet om regnskapsfører vil jo falle urettferdig for de minste bedriftene som ikke har
regnskapsfører. Finnes det ikke unntak?
Omsetningsfallet må bekreftes av autorisert regnskapsfører, eller revisor om selskapet er
revisjonspliktig. Selskapet kan kjøpe denne tjenesten eksternt, det er ikke et krav at selskapet må ha
en ansatt som er regnskapsfører.

We only have summer guests and started our AS in November 2019, which numbers should I use
for et soknad?
You have to compare your sales income in October and November 2020 with income in January and
February 2020.
Omsetningsfall for hver av månedene eller samlet?
Gjennomsnittlig for de to månedene oktober og november.
Kan det ikke vises skjønn for de bedriftene som er så små at det lønner seg for de å ikke ha
regnskapsfører?
Beklager at vi ikke har mulighet til å vise skjønn på dette.
Hvordan er det med sesongbedrifter som ikke har åpent i perioden det må vises til omsetningsfall?
men som allikevel har et stort omsetnings fall året sett i helhet.
Retningslinjene fra regjeringen er slik at det er kun de som kan vise omsetningsfall i oktober og
november som kan søke. For nystartede selskaper uten omsetning i 2019 vil januar og februar 2020
utgjøre sammenligningsgrunnlaget.
Hvordan er det med sesongbedrifter som ikke har åpent i perioden det må vises til omsetningsfall?
men som allikevel har et stort omsetnings fall året sett i helhet.
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Dessverre så er det et krav i ordningen at det må vises til omsetningsfall i oktober og november 2020
sammenlignet med samme periode i fjor. For selskaper uten omsetning i 2019 er
sammenligningsgrunnlaget januar og februar 2020.
Er det omsetningstall pr måned eller oktober og november samlet?
Gjennomsnittet for de to månedene oktober og november.
Rent kostnadsmessig ville det jo vært gunstig om dere heller benyttet september-oktober som
grunnlag. Nå må jo selskap innhente revisorbekreftelse både for september-oktober og novemberdesember samt oktober- november. (gitt at man også skal søke kompensasjonsordningen)
Ser den. Det er dette som er bestemt, dessverre.
Hva om en hadde omsetning i oktober og november i 2019, men ikke i 2020. Da kan en vel søke?
Søker må dokumentere omsetningsfall i oktober og november 2020 sammenlignet med oktober
november i 2019. For nystartede selskaper uten omsetning i 2019 er sammenligningsgrunnlaget
januar og februar 2020.
Omsetningsfallet - er det opp mot jan og feb omsetning 2020? eller okt-nov2019?
Det skal måles opp imot oktober og november i 2019. For nystartede selskaper uten omsetning i
2019 kan en bruke januar og februar som sammenligningsgrunnlag.
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Generelle prosjektspørsmål
Hvis det er et innovasjonsprosjekt som er formålet med prosjektet og i prosjektperioden, og man
ser det mest hensiktsmessig å danne et nytt selskap for å få prosjektet kommersialisert i etterkant
med aktørene som er involvert i prosjektperioden - er det OK?
Omstillingsprosjektet må være i eksisterende selskap, som må ha et omsetningsfall og en
næringskode i henhold til kriterier i ordningen. Om det er behov for å danne et nytt selskap i ettertid,
etter endt prosjekt, så vil vi anbefale deg å ta kontakt med rådgiver på regionskontoret der selskapet
er lokalisert for videre veiledning og oppfølging:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/snakk-med-en-radgiver/reiselivsprosjekter/
Selskapet må dokumentere et gjennomsnittlig omsetningsfall for de to månedene oktober og
november 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.
Må man være skattepliktige for å søke?
Man må være registrert innenfor de omtalte nace-kodene og ha omsetningssvikt som beskrevet.
Hva er en definisjon på en stor bedrift?
Det går på antall ansatte, omsetning og balanse for selskapet eller totalt for konsernet dersom man
er i konsern: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/statsstotteregelverket/
Vi er en del av et Svensk konsern. Hvordan forholde oss til det?
Da legger du ved konsernregnskap og relevant info om konsernet; antall ansatte, omsetning totalt,
balanse osv. Det er et krav at foretaket som søker må ha sin hovedvirksomhet i Norge og være
registrert i Enhetsregisteret.
I disse korona tider kjemper vi for å holde likviditeten i orden. Å legge ut kapital for så å få dette
tilbake etter prosjektet er gjennomført er problematisk i disse tider. Vi har likviditet til å holde ut
frem til høsten 2021 og håper reisevirksomheten da vil ta seg opp. Frem til da gjør vi ingen
investeringer som kan endre på dette. Vi holder oss så rolige som mulig. Vil man kunne få tilbake
midler fortløpende etter innsendt dokumentasjon for utgifter?
Hei, her tror jeg du tenker på kompensasjonsordningen? Inntil 30 % av tilskuddet kan utbetales
forskuddsvis når nødvendig dokumentasjon er fremlagt og underskrevet, særvilkår er dokumentert
oppfylt og prosjektet er igangsatt. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale
prosjektkostnader er påløpt, kan ytterligere 50 % av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal
minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap
foreligger. Søker er pliktig til å informere Innovasjon Norge om avvik fra planlagte aktiviteter.

3

Hvor mye kan man søke om?
Kan selskaper som har fått tilskudd i første runde søke på nytt?
Det er mulig å søke igjen, men prosjektet må skille seg vesentlig fra det selskapet fikk støtte til i
første runde (søknadsfrist 15.09.19). Vi legger også vekt på gjennomføringsevne, at det er midler til
nødvendig egenfinansiering og tilstrekkelig personalressurser til å følge opp prosjektet. Det er også
et “tak” for hvor mye et selskap/konsern kan motta av støtte etter dette støtteregimet relatert til
covid19, dette er euro 800 000 per bedrift/konsern.
Kan man søke tilskudd til 2 prosjekter i samme søknad?
Inkluder de prosjektene som er relevante i samme søknad. Utlysningsteksten definerer hvilke
prosjektområder som kan omsøkes og samt hvilke kostnader som kan inngå i kostnadsgrunnlaget.
Prosjektene må være relatert til omstilling som følge av koronakrisen – og ikke til generell
bedriftsutvikling. Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/nye-300millioner-kroner-til-omstilling-av-reiselivsnaringen/
Når dere henviser til Euro, hvilken kurs legger dere da til grunn?
Det tas utgangspunkt i kurs ved vedtaksdato. Vi benytter den offisielle Euro-kursen som er notert av
den Europeiske sentralbanken (ECB):
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html
/index.en.html
Vi har allerede fått tilskudd i første runde, så trenger å vite så vi ikke overstiger 800 000 euro.
Hvordan går vi frem?
Om dere har fått tilskudd i første runde av tilskuddsordningen så må dere hensynta dette beløpet når
det gjelder hvor mye dere kan søke i støtte i denne runden.
Hvis man har fått bagatellmessig støtte i løpet av en treårsperiode - må man regne med denne
støtten for å være innenfor 800 000 euro totalt? Eller kan man motta inntil 800 000 euro kun fra
denne ordningen alene?
De 800 000 euro gjelder kun for de ulike krisepakkene som listet opp i utlysningen:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/nye-300-millioner-kroner-til-omstilling-avreiselivsnaringen/
__________________________________________________________________________________
Gjelder begrensningen på 800 000 euro også for tilskudd gitt under "Ekstraordinære
innovasjonstilskudd 2020"?
Nei, ekstraordinært innovasjonstilskudd er ikke omfattet av samme EØS-regelverket. De midlene er
knyttet til andre bestemmelser i EØS-regelverket.
ER det maks EUR 800.000 per bedrift eller per prosjekt, dersom vi skal søke til flere
omstillingsprosjekter?
Per bedrift/konsern. Husk at en må ta med støtte gjennom andre ordninger gitt etter samme
regelverket. Støtte gjennom følgende ordninger må tas med i beregningen: gjennom ordningene Lån
og tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser, kompensasjon for lovpålagte
vedlikeholdsutgifter for sesongbedrifter og tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og
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gjenåpning av reiselivsnæringen runde 1 (med søknadsfrist 15. September) som er hjemlet i et
regelverk knyttet til Covid19.
Hvis man har fått bagatellmessig støtte i løpet av en treårsperiode - må man regne med denne
støtten for å være innenfor 800 000 euro totalt? Eller kan man motta inntil 800 000 euro kun fra
denne ordningen alene?
Tidligere støtte gitt som bagatellstøtte har ikke noe å si for hva et selskap kan motta i tilskudd
gjennom denne ordningen.
Vil lønnstilskudd for å ta tilbake permitterte ansatte i August, men som er bokført i November,
inngå som en del av omsetningen for Oktober/November eller kan vi se bort i fra det når vi
beregner omsetningen
Lønnskompensasjon eller lønnstilskudd er ikke omsetning.

Gjelder begrensningen på 800 000 euro også for tilskudd gitt under "Ekstraordinære
innovasjonstilskudd 2020"?
Nei, ekstraordinært innovasjonstilskudd 2020 er hjemlet i andre artikler i EØS-regelverket. Det er
følgende ordninger som må hensyntas: Lån og tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler
pakkereiser, kompensasjon for lovpålagte vedlikeholdsutgifter for sesongbedrifter og tilskudd til
likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen runde 1 (med
søknadsfrist 15. September). Disse er hjemlet i et regelverk knyttet til Covid19.
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Hvem kan søke?
Når det står NACE 90, dekker det også da "90020" ? Som er Tjenester knyttet til
underholdningsvirksomhet?
Ja NACE-koder under 90 vil være dekket her.
Hvordan er det med disse underkategoriene av NACE-klassene? NACE 90 for eksempel har mange
under klasser?
Ja det er mange næringskoder innenfor NACE 90, som alle er innenfor målgruppen til ordningen.
Formuleringen av ordningen er fortsatt rettet mot reiselivsbedrifter og er derfor litt vanskelig for
andre å skjønne hva man skal legge til grunn. Det må finnes retningslinjer for rådgiverne som
vurdere søknader om hvordan vurdere de bedriftene som ikke er reiselivsrelaterte. I ytterste
konsekvens kan relevante søknader avvises pga manglende forståelse hos behandler i Innovasjon
Norge eller at den ikke oppfyller «reisemål»
Retningslinjene er klare som nevnt i utlysningsteksten. Innovasjon Norge har ekspertise på de fleste
områder som dekkes av denne ordningen.
Er det bare enkeltbedrifter som kan søke, eller kan "klynger" av bedrifter søke i lag?
Denne ordningen er for enkeltbedrifter
Kan man stifte en nytt selskap som er en sammenslutning av flere reiselivsbedrifter og så søke om
støtte? Eller må søker være en etablert bedrift?
Selskapet må ha omsetningssvikt som beskrevet og dermed være et eksisterende selskap. Et nytt
selskap vil nok ikke tilfredsstille kriteriene, hvis jeg skjønner deg rett.
Hvordan er det med disse underkategoriene av NACE-klassene? NACE 90 for eksempel har mange
under klasser?
Alle underkategorier under NACE 90 dekkes.
__________________________________________________________________________________
Vi ser nå i Brønnøysundregistrene av vi ikke pr dags dato har feil NACE kode for å søke
omstillingsmidler. Ofte bruker Brønnøysund inntil tre uker på å kunne behandle en søknad om at
vi ønsker å registre ny eller nye NACE kode. Dermed kan søknad om midler bli avvist. Hva kan
gjøres?
Det må beregnes noe tid mht å få registrert en endring i Brønnsøysundsregistrene, og “riktig”
næringskode mht målgruppen for ordningen må være på plass på søknadstidspunkt. Det er viktig at
næringskoden representerer hovedvirksomheten I selskapet.
Må bedriften selv stå som søker, eller kan det være innleid konsulent som står som ansvarlig
søker?
Bedriften må stå som søker, men man kan bruke innleid konsulent til søknaden. Søknadsskjema
inneholder for øvrig veiledning og hjelpetekster.

6

Jag har inte rätt kode vad jag förstår för att ingå i stötteordningen. Verkar väldigt fyrkantigt då jag
har 85% av min omsättning från mitt sjokoladenaust i xxxxxx. Har verksamhets kode 10.820
Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer
Dessverre så er ikke den næringskoden innenfor målgruppen for denne ordningen. Ta gjerne kontakt
med regionskontoret der selskapet er lokalisert for videre oppfølging og veiledning.
Det er spesifisert koder: attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93), betyr det at 90.01, 90.02, 90. 03
og 93. 210 også er innlemmet?
93.210 er med. Når hovedgruppe 93 nevnes så inkluderer det alle underkategorier. Hvis det kun er
spesifikke undergrupper som er innenfor ordningen så er det presisert med underkategoriens
nummer. Eks: impresariovirksomhet NACE 74.903.
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Kan nystartede selskap søke?
Hva er kriteriene for å være en bedrift i kommersialiseringsfasen?
Det er et kriterie at nystartede selskap må ha hatt omsetning i januar og februar i år for å kunne
søke. Omsetningen i disse månedene må sammenlignes med gjennomsnittlig omsetning i oktober og
november.
Kan dere beskrive litt tydeligere hvordan nyetablerte selskaper kan søke? Hvilken periode kan
man sammenlikne med i forhold til omsetningsfall?
Nyetablerte selskaper sammenligner omsetningen i oktober og november 2020 med januar og
februar 2020, og må dokumentere omsetningsfall på min. 30%.
Kan bedrifter med oppstart senere end feb.2020 ikke søke? Hva hvis nystartet ikke har omsetning i
jan/feb forrige år? Dvs. aktivitet startet i 2020
Nei dessverre. Nystartede bedrifter må kunne dokumentere omsetning i januar og februar 2020.
Kan bedrifter med oppstart senere en feb.2020 ikke søke?
Nyetablerte selskaper som ikke har hatt omsetning i januar eller februar i 2020 faller dessverre
utenfor målgruppen til ordningen.
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Kan man søke om flere tiltak/prosjekter i samme søknad?
Kan et selskap søke om tilskudd til flere omstillingsprosjekter?
Ja det kan man. Det er mulig å søke om tilskudd til flere prosjekter så lenge disse er relatert til
omstilling. Utlysningsteksten definerer hvilke prosjektområder som kan omsøkes og samt hvilke
kostnader som kan inngå i kostnadsgrunnlaget. Prosjektene må være relatert til omstilling som følge
av koronakrisen – og ikke til generell bedriftsutvikling. Les mer her:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/nye-300-millioner-kroner-til-omstilling-avreiselivsnaringen/
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Hva kan man søke om?
Vil Destinasjonsselskaper kunne søke om midler feks. til Merkeprosessen for Bærekraftig
Reisemål?
Hei, ja, så lenge selskapet er registyrert med riktig nace-kode og har omsetningsfall som beskrevet i
utlysningen https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/nye-300-millioner-kroner-tilomstilling-av-reiselivsnaringen/
Dersom man søker støtte til omstilling av driftskonsept, forutsetter det at det gamle
driftskonseptet ikke videreføres - eller kan det sees på som et forsøk på å få et ekstra bein å stå
på?
Hei, det er litt avhengig av hva det er snakk om. Flere bein å stå på høres greit ut, men ikke
kapasitetsutvidelse. Beskriv endringer av driftskonseptet godt i søknaden og redegjør for hvordan
dette bidrar til nødvendig omstilling som følge av koronakrisen. Generell utvikling kan ikke støttes.
Hei. ved forrige runde ble det gjort endringer i omfanget av lønn som kunne være et grunnlag for
tildeling etter søknadsfrist. En kan forutse søknader om mer midler enn det som er tilgjengelig
også denne gangen. Vil det kunne bli gjort endringer i kriterier for tildeling også denne gangen?
Ja i forrige runde ble det foretatt justeringer mht andel personalkostnader i kostnadene der denne
ble begrenset til inntil 50% av godkjente kostnader. I denne runden blir det ikke en begrensning i
forhold til dette, men personalkostnadene som inkluderes i kostnadsgrunnllaget må være
prosjektrelatert.
__________________________________________________________________________________
Vi vurderer å kjøpe en lisens på en plattform rettet mot digitale konferanser, er dette noe man
kan søke støtte på. Vi er et eventbyrå som har levd av fysiske møter
En mindre andel materielle og immaterielle investeringer kan inngå i kostnadsgrunnlaget. Denne
kostnadsposten kan maksimalt utgjøre 20% av de totale kostnadene. Det betyr at prosjektet må
inneholde andre omstillingskostnader i tillegg.
_________________________________________________________________________________
Kan et destinasjonsselskap søke om midler til en gruppe sertifisering (Miljøfyrtårn) på vegne av
næringsaktører?
Miljøsertifiseringer krever ofte endringer i bedrifter og vi ønsker å forholde oss til enkeltbedriftene i
selve sertifiseringene. Men det er ingenting i veien for at destinasjonsselskaper, landsdelsselskaper
og andre kan gjennomføre prosjekter for å få flere reiselivsbedrifter til å bli motivert til å
gjennomføre miljøsertifiseringer.
_________________________________________________________________________________
Betyr dette at det kan søkes om tilskudd til arbeidet for å etablere et Miljøfyrtårn bedrift? inkl.
omstilling av bedriftsinterne tiltak?
Man kan søke om støtte til å miljøsertifisere seg ja, og både eksterne og interne kostnader kan inngå.
Vi har en oversikt over de ulike miljøsertifiseringene her:
https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/miljosertifiseringer-i-norge/
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Kan det søkes om tilskudd for å tilpasse nettsted mot ny kundegruppe og andre produkter?
Ja, dette er et av prosjektområdene som kan inngå i søknaden.
Vil en ombygging av et kjøkken i forbindelse med smittevernstiltak gå under fysiske ivesteringer?
Altså ikke kapasitetsutvidelse
Vanskelig å si uten å kjenne hele prosjektet, men husk at det er kun små investeringer som kan
godkjennes. Materielle og immaterielle aktiva kan utgjøre maksimalt 20% av det godkjente
kostnadsgrunnlaget.
Kan man bruke pengene til ombygging som fører til endret bruk av arealer?
Hei, inntil 20% i investeringer kan godkjennes så lenge det er relatert til omstilling til nye markeder
eller smitteverntilpasninger. Rene ombyggingsprosjekter kan ikke støttes.
Kan vi søke om flere omstillingsprosjekter eller er det begrenset til ett prosjekt pr firma?
Man kan søke om flere prosjekter, men samle de gjerne i en søknad.
Kan man få støtte til aktiviteter som ikke fikk tilkjent støtte i første runde? Begrunnelsen var at
det hadde kommet så mange søknader at støtten måtte deles mellom flere.
Hei, prøv gjerne på nytt i denne runden. Så lenge prosjektaktivitetene er innenfor formålet, vil det bli
vurdert på nytt her. Ta gjerne kontakt med finansieringsrådgiveren som behandlet søknaden din sist
for videre veiledning før søknad.
Vil prosjektmidler bli tildelt etter en prioritering av de beste prosjektene, eller vil tilgjengelige
midler bli tildelt til alle godkjente søknader med en redusert tildeling?
Her må vi se an søknadsmengden og omsøkt beløp totalt.
Kan det søkes om tilskudd for å tilpasse nettsted mot ny kundegruppe og andre produkter?
Ja, dette er et av prosjektområdene som kan inngå i søknaden.
Vil dette tilskuddet gå inn som omsetning i kompensasjonsordningen og dermed reduserer et
eventuelt tilskudd herifra eller vil det være som kompensasjonsordningen at man trekker dette ut
fra omsetningen?
Tilskudd anses ikke som omsetning og skal derfor ikke hensyntas ved beregningen.
Kan man søke om omstillingsmidler til OPPLÆRING og kurs innen f.eks. salg og digitalt salg?
Kompetanseutvikling kan støttes så fremt det er en del av et omstillingsprosjekt.
Smittervernstiltak; kan man også søke om tapte inntekter pga begrenset plass grunnet Covid-19.
Eks båt med hvert andre sete osv.
Hei! Her tror jeg du tenker på kompansasjonsordningen, denne ordningen gjelder
omstillingsprosjekter der kostnader fra søknadstidspunkt som kan inngå i søknaden.
__________________________________________________________________________________
Jeg leste i beskrivelsen og der står det at vi får penger refundert etter at timelister og
dokumenterte utgifter er sendt til dere. Slikt gjør man normalt etter at prosjektet er ferdig.
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Ja, men ikke som en ren kompensasjon, det er i forhold til omsøkt prosjekt i denne ordningen som må
ligge frem i tid. Kun kostnader fra søknadstidspunkt kan inkluderes i søknader og både eksterne
kostnader og personalkostnader kan inngå. Personalkostnader må være prosjektrelaterte.
Vil det si at vi får penger til prosjektet etter at det er gjennomført. Jeg ønsker å søke om 250 000 til
mitt prosjekt som går til vireutvikling av våre turer basert på den norske lærerplanen. Jeg må da
presse min likviditet og lurer på når jeg får midler tilbake.
Hvis ditt prosjekt får tilskudd kan du få utbetalt 30% forskuddsvis når aksept, dokumentasjon og
vilkår er på plass, 50% underveis etter at 50% av kostnadene er bekreftet medgått og 20% ved
prosjektets slutt når prosjektrapport- og regnskap foreligger.
Betyr dette at det kan søkes om tilskudd til arbeidet for å etablere et Miljøfyrtårn bedrift ? inkl.
omstilling av bedriftsinterne tiltak ?
Ja det kan søkes støtte til Miljøfyrtårn og andre miljøsertifiseringer. Det ligger en prisoversikt her:
https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/miljosertifiseringer-i-norge. Både eksterne
og interne kostnader kan inngå.
Hvis man må ha ekstra bemanning på plass som følge av økt fokus på smittevern, er dette blant
det man kan få støtte til?
Ja det er mulig å legge inn kostnader relatert til økt bemanning som følge av smitteverntiltak.
__________________________________________________________________________________
Vi arrangerer messer flere steder i landet, så hører ikke til i en enkelt region, hvor bør vi da
henvende oss?
Fylket der selskapet er registrert. Se oversikten her:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/snakk-med-en-radgiver/reiselivsprosjekter/
__________________________________________________________________________________
vil prosjekter til utlandet ikke bli vurdert?
Verdiskapingen i prosjektet må skje i Norge. Foretaket må ha sin hovedvirksomhet i Norge og være
registrert i Enhetsregisteret.
__________________________________________________________________________________
Skal søknaden kun inneholde prosjekter i Norge eller kan de inneholde reiser også til utlandet?
Vanskelig å svare på uten å kjenne prosjektet. Beskriv prosjektene godt i søknaden, og se utlysningen
med mer informasjon om hvilke prosjektområder - og kostnadstyper som kan inngå:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/nye-300-millioner-kroner-til-omstilling-avreiselivsnaringen/

Er det noe sted man søke om støtte for å få regnskapsfører?
Nei, dessverre.
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Prosjekter som inkluderer reise ut av Norge eks. bedriftbesøk i utlandet
Vanskelig å si uten å kjenne prosjektet. Følgende prosjektområder kan støttes:
•

•

•

Omstilling av og endring av driftskonsept og forretningsmodell, opplæring og
kompetanseutvikling, miljøsertifisering https://business.visitnorway.com/no/barekraftigreiseliv/miljosertifiseringer-i-norge/, profesjonalisering og kvalitetsheving som f.eks.
kvalitetssystemet Varde mv. https://www.vardekvalitet.no/
Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av anlegg og
utstyr, innkjøp av nødvendig utstyr og materiell, nye produksjonsmetoder, opplæring av
personalet i smittevernregler mv.
Tilpasning av produkt og konsept til andre kundegrupper, tilpasning av kommunikasjon til
nye kundegrupper, endring av distribusjonskanaler mv.

I første runde søkte vi om støtte til flere delprosjekter enn det vi fikk tilskudd til. Kan vi søke på
nytt om tilskudd til de delprosjektene vi ikke fikk tilskudd til - eller blir de prosjektene automatisk
diskvalifisert?
Man kan søke på nytt.
Er det også krav om regnskapsfører for å søke miljøsertifisering, og sertifisering gjennom Varde?
Ja for å dokumentere omsetningssvikten i selskapet er det krav til autorisert regnskapsfører eller
revisor, om selskapet er revisorpliktig.
Er det krav til sansynliggjøring av inntekter som følge av prosjektet? Eks, hvis vi ønsker å legge om
fra fysisk til digital utstilling, men ikke vet hvordan vi kan tjene penger på en digital utstilling enda.
Kan vi likevel få støtte til et slikt prosjekt?
Formålet med ordningen er bidra til omstilling og tilpasning til smittevern. Det gjøres ikke
lønnsomhetsvurderinger i prosjektene det søkes støtte til, men effekten av aktivitetene vurderes. Vi
legger også vekt på prosjektets forankring i selskapets styre og ledelse. Fra fysisk til digital utstilling
er en endring som virker å være relatert til omstilling, men det er vanskelig å gjøre videre vurderinger
av kvaliteten i prosjektet før søknad foreligger.
__________________________________________________________________________________
Smittevernstiltak; kan man også søke om tapte inntekter pga begrenset plass grunnet Covid-19.
Eks båt med hvert andre sete osv.
Det er kun fremtidige kostnader det kan søkes støtte til, ikke allerede påløpte kostnader dessverre.
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Dokumentasjon
Hva skal til for å dokumentere tidsbruk på opplæring?
Det er timeføring i henhold til vilkårene som blir informert om ved tildeling av tilskudd.
Må man synliggjøre egenkapital i finansieringsplanen? Og kan man bruke egeninnsats (egne
timer)?
Ja egenkapital må synliggjøres, den kan bestå av både egne midler og timer. Personalkostnader som
er lagt til grunn i kostnadsplanen, må være bokført i bedriftens regnskaper, lønnsinnberettet og
utbetalt. Godkjent timepris for egne timer er inntil 1,2 promille av brutto årslønn, men maksimalt kr
700,- pr time. Det godkjennes inntil 1850 timer per år for de som skal jobbe i prosjektet. Timeprisen
inkluderer også overheadkostnader/indirekte personalkostnader. Det skal føres timelister for egne
timer som grunnlag for prosjektregnskapet. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og
deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850
t/år.
Maksimal støtteandel for små og mellomstore bedrifter er inntil 80% og for store bedrifter er
støtteandelen inntil 70%.
Er det også krav om regnskapsfører for å søke miljøsertifisering, og sertifisering gjennom Varde?
Ja, det er krav til at regnskapsfører dokumenterer omsetningsfall, og det er krav om regnskapsfører
ifm prosjektregnskap.
Denne ordningen, sammen med kompensasjonsordningen treffer ikke små bedrifter. Det er som
resten av mølla, de største vinner. Jeg ville håpet at det fantes skjønn, det finnes jo bedrifter som
kan vokse også. En regnskapsfører for oss er for kostbart, og vi kan gjøre jobben selv. At dere ikke
kan ha en ordning for de som er små, og ansette en regnskapsfører i disse 300 millionene som kan
godkjenne de minste kravene.
Du kan nok ta utskrift fra regnskapsrapporten i det systemet dere bruker og be en ekstern
regnskapsfører bekrefte dette. Det er ikke et krav at dere må ha ansatt en regnskapsfører. Vil
anbefale deg å ta kontakt og sjekke pris ev.
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Prioriteringer av prosjekter
Vil prosjektmidler bli tildelt etter en prioritering av de beste prosjektene, eller vil tilgjengelige
midler bli tildelt til alle godkjente søknader med en redusert tildeling?
Vi vurderer alle søknadene som kommer inn med tanke på om de kvalifiserer i henhold til
inngangskriterier (NACE-kode og omsetningssvikt), hvilke prosjektområder som inngår, effekten
tiltakene vurderes å ville ha, og selskapets gjennomføringsevne.

Det står at dere legger vekt på at aktiviteten skal bidra til utvikling av et reisemål, men som
eventarrangør er det jo selve arrangementet og ikke destinasjonen vi ønsker å utvikle. Betyr dette
at eventarrangører ikke kommer igjennom eller vil bli prioritert i ordningen?
Eventarrangører og øvrig reiselivsnæring er likestilte i ordningen.
Siste spørsmål, er det ingen vits å søke for bedrifter som fører regnskapet selv?
Det er i forhold til bekreftelse på omsetningsfall vi trenger bekreftelse fra regnskapsfører. I tillegg så
må prosjektregnskapet godkjennes av regnskapsfører. Håper det er svar på ditt spørsmål.
Blir midlene fordelt regionvis?
Nei, dette er nasjonale midler der alle bedrifter uansett størrelse i hele landet, inkludert Svalbard kan
søke.
Vil dette tilskuddet gå inn som omsetning i kompensasjonsordningen og dermed reduserer et
eventuelt tilskudd herifra eller vil det være som kompensasjonsordningen at man trekker dette ut
fra omsetningen?
Støtte mottatt gjennom kompensasjonsordningen skal ikke medregnes i omsetningen mht å
dokumentere omsetningsfallet.
Det jeg tolker er at ved å bare betale skatt, uten regnskapsfører, får man ikke tilbake noen goder
som skal hjelpe selskapet videre. Det er trist at det ikke kan vises skjønn, trist og ekskluderende.
For å unngå at tilskuddet blir tildelt på feil grunnlag er det et krav om bekreftet omsetningsfall.
Årsaken er at man ønsker å unngå at tilskudd tildeles på feil grunnlag som kan medføre at selskaper
som burde få tilskudd ikke får det. Selv om man ikke har regnskapsfører så kan man be en ekstern
regnskapsfører bekrefte regnskapstallene. Eventuelt kan du ta kontakt med din leverandør av
regnskapssystem og spørre om de kan hjelpe deg.
I første runde søkte vi om støtte til flere delprosjekter enn det vi fikk tilskudd til. Kan vi søke på
nytt om tilskudd til de delprosjektene vi ikke fikk tilskudd til - eller blir de prosjektene automatisk
diskvalifisert?
Det er mulig å søke på nytt om det er konkrete delprosjekter dere ikke fikk støtte til så fremt de er
innenfor de områdene vi kan støtte. Ta gjerne kontakt med rådgiver som behandlet søknaden din sist
for en prat om dette.

Telles krisepakker i dette omsetningsfallet? Vi har en krisepakke som ble utbetalt i oktober
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Tilskudd er ikke definert som omsetning.
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Søknadsfrist
Er fristen 20.12 eller innen 20.12? I webinaret ble det sagt innen 20.12
I løpet av 20.12 (senest kl. 23:59)
Hvilken frist gjelder ift fremtidige kostnader. Er dette fra 20.12 eller etter at evt. søknad er
innvilget?
Kostnader fra søknadstidspunkt kan tas med i kostnadene til prosjektet.
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