RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING
OG KOMPETANSEHEVING INNEN LANDBRUKET I TROMS
Vedtatt av fylkesrådet i møte 06.04.2010 i sak 59/10.
FORMÅL
Formålet med ordningen er å styrke innsatsen innfor området rekruttering og
kompetanseheving i landbrukområdet. Det er også en målsetning at ordningen skal bidra til å
sikre at kvinner og menn skal ha like reelle muligheter i landbruksnæringa.
MÅLGRUPPER
Landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører og videregående skoler
kan søke støtte til prosjekter som faller innenfor rammen av disse retningslinjene.
Troms fylkeskommune kan selv ta initiativ til gjennomføring av prosjekter som faller
innenfor virkeområdet for ordningen.
HVA ORDNINGEN OMFATTER
Det kan gis støtte til kurs, konferanser, seminarer, fagsamlinger, studieturer,
mobiliseringstiltak, kompetanseutviklingstiltak, rekrutteringsprosjekt, forsknings- og
utviklingsmiljø samt andre tiltak som bidrar til formålet for tilskuddsordningen.
Prioriterte områder for ordningen vil være:
- Kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og
nye næringer, herunder støtte til etter- og videreutdanningstilbud for yrkesutøvere i
landbruket. Det kan også gis støtte til kompetansetiltak som gir voksne med annen
videregående utdanning grunnleggende landbruksutdanningi.
-

Prosjekter/tiltak knyttet til rekruttering til landbruksnæringen.

-

Arbeid knyttet til likestilling i landbruket.

-

Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til de offentlige og private
naturbrukslinjene i den videregående skole.

Forøvrig vil tiltak som er i tråd med prioriterte innsatsområder i Strategier for landbruksrelatert næringsutvikling i Troms prioriteres.
TILSKUDDETS STØRRELSE
Normalt vil innvilget tilskudd kunne utgjøre inntil 50% av tilskuddsgrunnlaget. For kvinneog ungdomsrettede tiltak kan det gis inntil 75% tilskudd.
SAKSBEHANDLING
Søknaden sendes til Troms fylkeskommune v/næringsetaten. Søknaden må skissere bakgrunn
for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen. Søknaden må inneholde følgende
elementer; innledning, bakgrunn, målsetting, strategier, planlagte aktiviteter/program,
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organisering, arrangører og samarbeidspartnere, kursavgift, fremdriftsplan, kostnadsoverslag
og finansieringsplan. Søknaden bør også inneholde søkers kontonr. og ev. organisasjonsnr.
Det legges i utgangspunktet opp til løpende behandling av søknaden. Fylkeskommunen kan
imidlertid foreta en samlet behandling av søknadene dersom søknadstilgangen skulle tilsi at
dette er hensiktsmessig for å oppnå størst mulig effekt av midlene. Ev. søknadsfrist vil
kunngjøres på fylkeskommunens hjemmeside (www.tromsfylke.no).
VILKÅR FOR TILSKUDD
1. Tiltaket må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram.
2. Det skal føres eget regnskap for tiltaket. Regnskapet skal settes opp slik at det kan
sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.
3. Dersom tiltaket ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil
tilskuddet bli tilsvarende redusert.
4. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at tilskuddet nyttes etter
forutsetningene.
5. Tilsagnet må benyttes innenfor en nærmere angitt frist som oppgis i tilsagnsbrevet.
Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller – og etter konkret søknad – forlenge fristen
for utbetaling av tilsagnet med inntil 1 år.
6. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Troms fylkeskommune har støttet
prosjektet.
UTBETALING AV TILSKUDD
Anmodning om utbetaling av tilskuddet sendes til Troms fylkeskommune, næringsetaten.
Vilkår for utbetaling er sammenfallende med vilkår for utbetaling til skudd over
Statsbudsjettet – kap 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Troms
fylkeskommune forvalter.
IKRAFTTREDELSE OG ENDRINGER
Retningslinjene trer i kraft 6.april 2010. Fylkeskommunen kan endre eller supplere
retningslinjene uten nærmere varsel.
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Utdanningsløp som normalt finansieres av Statens lånekasse for utdanning er ikke tilskuddsberettiget.
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