Sarpsborg kommune – kompensasjon til bedrifter rammet av smittevernstiltak
utlyst 14.04.2021
Sarpsborg kommune vil gi økonomisk tilskudd til bedrifter som har vært pålagt å stenge ned
hele eller deler av sin virksomhet som følge av at regjeringen innførte «tiltaksnivå A» i blant
annet Sarpsborg kommune med virkning fra 16. mars til 11. april, samt forlengelse av
tiltaksnivået til og med 25. april.
Tilskuddet skal dekke deler av bedriftenes faste kostnader til lokaler i mars og april 2021.
Ordningen omfatter bedrifter som oppfyller følgende kriterier:
1. Bedriften må ha et lokale i Sarpsborg kommune der det normalt er aktivitet, men som
har vært stengt fra 16. mars som følge av offentlig pålagte smittevernstiltak
2. Bedriften må ha sitt hovedmarked i Sarpsborg, eventuelt i kombinasjon med
nærliggende kommuner.
3. Bedriften må ha ansatte.
4. Bedriften må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp i 2020
eller 2021 kan tildeles tilskudd etter en skjønnsmessig vurdering.
5. Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften
dokumentere at det foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital.
Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
6. Bedriften må oppfylle vilkårene om bagatellmessig støtte etter EØS-regelverket. For å
motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn
200 000 euro i offentlig støtte over en periode på tre regnskapsår. (Dette kriteriet er
tatt inn i utlysningsteksten som en presisering 18.04.2021).

Tilskuddsordningen gjelder ikke restauranter, kafeer, puber, hoteller, moteller og
aktivitetstilbud som lekeland, bowling og trampolineparker. Disse vil bli ivaretatt gjennom
egen ordning.
Hvor stor andel av kostnadene som vil bli dekket vil avhenge av antall søkere og deres
kostnadsnivå. Det vil bli stilt minimum 4 millioner kroner til rådighet for ordningen samlet
sett.
Det vil bli gitt et tilskudd basert på faste kostnader til lokaler i Sarpsborg mars og april 2021.
Bedrifter som eier eget lokale kan få støtte basert på antatt markedsleie.
Bedriftene bes derfor sende inn søknad med opplysninger om følgende:
-

Bedriftens navn, forretningsadresse, organisasjonsnummer og kontaktinformasjon.
Kostnader til husleie, strøm/energi, fellesutgifter for lokaler samt forsikring av innbo
eller lokaler for månedene januar, februar, mars og april 2021. Kostnad for april kan
eventuelt settes lik kostnad for mars. Opplysningene må dokumenteres gjennom
kvittering/faktura eller bekreftelse fra autorisert regnskapsfører/revisor.

Frist for innsendelse av søknad er mandag 26. april. Søknad sendes på e-post til
kathinka.messel@sarpsborg.com.

For informasjon om ordningen kontakt rådgiver Kathinka Messel,
kathinka.messel@sarpsborg.com, 982 66 789
Tilskuddet finansieres av statlige midler tildelt i brev fra kommunal- og
moderniseringsdepartementet 25. februar.

