Hemsedal kommune

Søknad om støtte Kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter del 3, Covid-19
Søknadsskjema er en rettledning før søknad om støtte fra Kommunal
kompensasjonsordning til lokale virksomheter Covid -19. Skjema skal brukes så langt det
passer. Dersom det er behov for mer plass eller andre opplysninger, må det legges ved
som egne vedlegg.
Søknadsfristen for stønad fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Covid -19 er satt til 29.4.
Kommunen fordeler rammen på tilskott ifht. retningslinjer vedtatt i formannskapet
20.4.2021 (Sak 36/21 Formannskapet) Det er satt inn en ramme for bruk av skjønn for de
bedriftene som er ekstra hardt rammet av pandemien. Send inn søknadsskjema med en
begrunnelse for utfordringene. Hemsedal Turisttrafikklag kan også søke ordningen.
Det er i denne runden kr: 8 463 000 til fordeling med en prosentvis fordeling innenfor hver
bransjekategori. Minimumsbeløp er satt til kr 30 000 maksimum beløp kr 600 000.
Tilskuddet rettest mot følgende bransjer.
1. Reiseliv og transport (bl.a. overnatting, servering, skjenking, guider, turledere,
drosje/transport av varer/personer)
2. Serviceyrker og annet arbeid (bl.a. rengjøring, vaktmestertjenester, vakthold, velvære,
kunst, sport, kultur, inkl. aktivitetsinstruktører).
3. Kontorarbeid (bl.a. lager og transport, resepsjonister, økonomi- og
kontormedarbeidere, sekretærer).
4. Butikkhandel med sportsutstyr og butikkhandel med klær.
1. Kan bedriften svare JA på alle disse spørsmålene er en berettiget til å søke støtte:
Saksbehandling følger forvaltningslovens regler ifht. informasjon og klagerett.

1. Holder virksomheten til i Hemsedal?
2. Har bedriften ansatte?
3. Har bedriften positiv egenkapital pr 31.12.2019? (Er egenkapitalen gjenopprettet ila. 2020 kan
søknaden behandles skjønnsmessig.)
4. Har bedriften levert inn regnskap for 2019?
5. Har dere mer enn 30% reduksjon i salgsinntektene i perioden 15.3.2020 -15.3.2021?

6. Holder bedriften seg innenfor regelverket og beløpet for offentlig støtte?
(Bagatellmessig støtte)
2. Spesielle betingelser der en kan søke støtte:
1. Har dere startet opp bedriften i 2020 og kan derfor ikke vise til omsetning i 2019?
2. Er dere uten omsetning i 2020 grunnet stengning, oppussing, brann/skade eller sesongbedrift?
3. Ble dere rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og bedrifter rammet
av nasjonal eller lokal skjenkestopp?

4. Har dere vært avskåret fra å søke om statlig kompensasjon i tidligere runder pga
sesongvirksomhet?
Hvis en ut i fra spørsmålene over er berettiget til å søke støtte fyll inn i resten av skjema under,
og legg med billag der en ikke får plass.

3. Opplysningar om søkeren
Etternavn:

Fornavn:

Telefonnummer privat:

Telefonnummer arbeid:

E-post:
Adresse:

Fødselsnummer (11 siffer)

Web:
Postnummer:

Poststed:

4. Firma
Firmanavn
Daglig leder

Styreleder

Firmaregistrering dato:
Foretaks-/organisasjonsnummer:

Selskapsform (Set kryss)

□ Personlig selskap
□ Ansvarlig selskap (ANS)
□ Aksjeselskap (AS)
□ Anna selskapsform, spesifiser
5. Egenkapital pr 31.12.2019, fyll inn.
Hvis man er i den situasjonen at en mener at egenkapitalen er gjenopprettet i løpet av 2020, kan
en søknad behandles skjønnsmessig, basert på tilsendt dokumentasjon.

6. Regnskap 2019. Omsetning og resultat, fyll inn. Legg ved det hele regnskapet som PDF
inkl. balanse.
Omsetning:
Resultat:

7. Har bedriften startet opp i 2020, og kan derfor ikke vise til omsetning?
Oppstart? Gått konkurs og startet opp igjen? Det gjøres evt. en skjønnsmessig vurdering.

8. Hvor mange prosent reduksjon har bedriften hatt i salgsinntekter i perioden
15.3.2020-15.3.2021? (mot foregående 12 måneders periode 15.3.2019-15.3.2020)
Inntekter 15.3.2019-15.3.2020 =
Inntekter 15.3.2020-15.3.2021 =
Prosent reduksjon i salgsinntekter =

9. Er det andre grunner til at en er uten omsetning i referanseperioden 2020? Fyll inn.
Nedstengt grunnet oppussing/installasjon, reparasjon etter brann/skade, at en er sesongbedrift
eller at bedriften enda ikke har startet ordinær drift. Behandles skjønnsmessig.

10. Er bedriften rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og
bedrifter rammet av lokal eller nasjonal skjenkestopp?
Fyll inn evt. periode

11. Er bedrifter avskåret fra å søke om statelig kompensasjon i tidligere runder pga.
sesongvirksomhet? Eller andre årsaker til at en er ekstra hardt rammet av tiltakene i
pandemien. Det kan da søkes og en kan gjøre en skjønnsmessig vurdering.
Fyll inn eller legg med informasjon som eget vedlegg

