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Saksnr.

Utvalg
Formannskap

Møtedato

Rådmannens innstilling
Hol kommune innvilger et tilskudd på inntil kr 50 000 til PinTo Thai Kitchen ENK org.nr. 826 376
422, i forbindelse med oppstart av nytt firma innen take-away og catering av thai mat. Tildelinga
tas fra kommunalt næringsfond, konto 1.4700.1040.3252

Saken avgjøres av
Formannskapet

Vedlegg
Vedlegg
1

Søknad om tilskudd fra næringsfondet

Dokument i saken
Søknad med kostnadsoverslag

Saksopplysninger
PinTo Thai Kitchen ENK søker om etablerertilskudd ved oppstart av oppstart av nytt firma innen
take-away og catering av thai mat.
Foretaket ble startet i januar 2021, med forretningsadresse på Geilo. Bedriften skal holde til i
lokaler i og ved Lienvegen 92. Totalt kostnadsoverslag er oppgitt til kr 520 000 og det søkes om kr
50 000 i tilskudd. Kostnadsoverslaget er basert på budsjett i excel format, og ikke dokumentert.
Foretaket har ikke mottatt økonomisk støtte fra næringsfondet tidligere.
En viser ellers til søknad, som er vedlagt saksframlegget.

Forhold til overordnet plan
Samfunnsdelen til kommuneplanen 2018-2030, arbeid og næringsutvikling

Miljøkonsekvenser
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende sum

Vurdering
Det kan gis etablerertilskudd jf. kap. 6 i retningslinjene, når det etableres nytt firma med
forretningsadresse i Hol kommune. Det er praksis for stort sett å gi slike tilskudd. Maksimalt
tilskudd etter ordningen er kr 50 000.
Ved gjennomgang av søknaden vurderes den til å oppfylle kriteriene for prioritering på særlig
følgende punkter:
-

stimulere til nyetableringer og skape nye arbeidsplasser
bidra til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom

Tiltaket er i tråd med Hol kommune sin kommuneplan, samfunnsdel og arealdel.
Tilskudd fra næringsfondet kan maksimalt gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Det
kan ikke gis tilskudd til lett omsettbare varer og slike investeringer krever dessuten dokumenterte
kostnadsoverslag, slik det står i retningslinjene.
Det er svært positivt at det etableres nytt tilbud innen take-away restaurant /utsalg /catering. Det
bør kunne gis maksimalt etablerertilskudd i dette tilfellet.
Det er avgrensa med midler til utdeling, og Hol kommune må prioritere hardt. Søknaden er
vurdert i forhold til andre søknader med utgangspunkt i revidert /kvalitetssikret
kostnadsoverslag.
Rådmannen innstiller på å innvilge tilskudd på inntil kr 50 000, som tilsvarer 10 % av
kostnadsoverslaget og er på nivå med sammenlignbare søknader har mottatt støtte fra
næringsfondet de siste åra.

