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Oppstart og finansiering i ERG-Prosjekt for lokalmatmiljøet i Trøndelag Sør

Dokumenter i saken:
1 S Oppstart og finansiering i ERG-Prosjekt for lokalmatmiljøet i Trøndelag Sør
Vedlegg
1 Prosjektsøknad ERG Trøndelag Sør
2 Tilsagnsbrev Trøndelag fylkeskommune

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Betegnelsen European Region of Gastronomy (ERG) tildeles hvert år en europeisk by eller region
som utmerker seg innen gastronomi og lokalmatopplevelser. Merkelappen tildeles av det
prestisjetunge International Institute of Gastronomy, Culture, Arts og Tourism (IGCAT). I 2022 er
Trondheim og Trøndelag som tildeles merkelappen.
Trøndelag fylkeskommune har et uttalt ønske om å benytte anledningen til å spisse Trøndelags profil
som lokalmatdestinasjon i Norge og internasjonalt. For å oppnå dette satses det i fylkesprosjekt som
skal bidra mobilisere og forberede lokalmatmiljøet i Trøndelag frem mot 2022, og i tiden Trøndelag
har tildelingen.
Regionrådene i Trøndelag er oppfordret til å søke midler til gjennomføring av prosjekt i tilknytning
til fylkeskommunens hovedprosjekt. Målsettingen med regionsprosjektene er å sikre mobilisering og
av lokalmatprodusenter og serveringssteder i hele Trøndelag.
Faktiske opplysninger
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har søkt om og fått innvilget inntil kr 625 000,- til
gjennomføring av prosjekt for lokalmatmiljøet i Trøndelag Sør i forkant av ERG 2022. Søknad ble
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utarbeidet for rådet av arbeidsgruppa for næringsutvikling. Søknaden ble behandlet i styremøte 3.mai
for å rekke frist for behandling i fylkeskommunens hovedutvalg for næring.
Av søknadens finansieringsplan kan det leses at prosjektet delfinansieres av deltakerkommunene i
Trøndelag Sør. Fylkeskommunenes støtteandel utgjør til sammen inntil 50 % av prosjektets
totalkostnad, resten dekkes av deltakerkommunene i Trøndelag Sør som delfinansierer prosjektet.
Det fremgår av finansieringsplan at kommunene i Trøndelag Sør søkes tilskudd tilsvarende kr
380 000,-, hvilket utgjør kr 64 000,- per kommune. I tillegg forventes kommuner og andre aktører å
bidra i prosjektet med egeninnsats i form av timebruk.
Rådets søknad til Trøndelag fylkeskommune presiserer at beslutning om deltakelse i, og økonomisk
innskudd i prosjektet tilbakeføres til det hver enkelt kommune. Et viktig forbehold for oppstart i
prosjektet er altså positivt vedtak i rådets deltakerkommuner.
Oppstart i prosjektet er planlagt fra 3.kvartal 2021, hvorpå prosjektperioden varer ut 2022, i den tid
Trøndelag har tittelen European Region of Gastronomy. Tilskuddet fra Trøndelag fylkeskommune
dimensjoneres etter deltakerkommunenes økonomiske bidrag. Fylkeskommunen har her anledning
til å støtte prosjektet med inntil kr 625 000,-, hvorav denne summen kan utgjøre maksimalt 50% av
de totale prosjektkostnadene.
Oppstart i prosjektet er planlagt fra 3.kvartal 2021, dette med tanke på å komme i gang med
aktiviteter for lokalmataktører i forkant av 2022. Oppstart i prosjektet fra 3.kvartal 2021 er også
nødvendig for at prosjektgruppen skal kunne bistå fylkesprosjektet med gjennomføring av
aktiviteter, dette gjelder til eksempel kursing og sertifisering av lokalmataktører.
Deltakerkommunene i Trøndelag Sør behandler sak om deltakelse og økonomisk bidrag i prosjektet
i løpet av august/september. I og med at prosjektets finansiering er avhengig av positivt vedtak i
deltakerkommunene, er ikke prosjektgruppen kjent med hvilke økonomiske rammebetingelser som
gjelder i prosjektet før midten av oktober. Dette medfører en utfordring med tanke på at oppstart i
prosjektet er planlagt til 3.kvartal.
Usikkerhet rundt prosjektets økonomiske rammebetingelser har blitt løftet frem og diskutert i møter
i prosjektgruppa i løpet av august/september. Prosjektgruppa har her pekt på en mulig løsning som
muliggjør oppstart i prosjektet i hht. tidsplan beskrevet i søknad:





Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd bevilget kr 240 000,- i tilskudd til prosjekt for
lokalmatsatsing i styremøte 17.juni 2020. Av tilskuddet er kun kr 140 000,- utbetalt og
benyttet til aktiviteter i prosjektet i løpet av 2020.
Prosjektgruppa hadde planlagt ytterligere aktiviteter i prosjektet ila 2020, dog ble disse utsatt
med bakgrunn i pandemi og tilknyttede smitteverntiltak. Dette vil si at det gjenstår å
utbetale kr 100 000,- i lokalmatsprosjektet fra 2020. Rådet ble underrettet om dette i
forbindelse med gjennomgang av regnskap for 2020 i rådsmøte 3.februar 2021.
Prosjektgruppa for ERG Trøndelag Sør har foreslått at gjenstående midler i prosjekt for
lokalmat 2020 overføres til ERG-prosjekt.

Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier
Det vurderes som hensiktsmessig at oppstart i ERG-prosjekt Trøndelag Sør 2021 skjer i henhold til
tidsplan beskrevet i søknad, dette særlig med henblikk på at prosjektet skal settes i stand til å bidra til
gjennomføring av aktiviteter i fylkesprosjektet.
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Det fremgår av prosjektmøter gjennomført i august/september at ERG-prosjektet har flere
fellestrekk med rådets lokalmatsatsing fra 2020. Dette taler for at det er hensiktsmessig å se
prosjektene under ett, heller enn som to separate prosjekt.
Avgjørelse om deltakelse og økonomisk bidrag i prosjektet er lagt til hver enkelt av kommunene i
region Trøndelag Sør. Finansieringsplan beskrevet i søknad tar utgangpunkt i at hver enkelt
kommune bidrar med kr 64 000,- i tilskudd i prosjektet. Det er imidlertid ikke sikkert at samtlige
kommuner ser det som aktuelt, eller har anledning til å innvilge opptil kr 64 000,-. Signaler tyder på
at kommuner i region Trøndelag Sør ønsker å delta i prosjektet, men ønsker å delta med et noe
mindre økonomisk bidrag enn det som beskrives i prosjektsøknad.
Som tidligere beskrevet dimensjoneres fylkeskommunens tilskudd i ERG-prosjekt ut i fra størrelsen
på deltakerkommunenes samlede bidrag, tilskuddet fra fylkeskommunen kan maksimalt utgjøre 50%
av de totale prosjektkostnadene og er begrenset oppad til kr 625 000,-. Dersom kommunene i region
Trøndelag Sør tilsammen vedtar tilskudd i prosjektet som er mindre enn det som er beskrevet i
prosjektsøknad, vil dette medføre at fylkeskommunens tilskudd til prosjektet blir mindre.
Overføring av gjenstående prosjektmidler fra rådets lokalmatsatsing i 2020 (kr 100 000,-), vil kunne
avlaste kommunene ved at rådets og kommunens samlede økonomiske bidrag i prosjektet utløser
større tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune.
Økonomiske konsekvenser
Etter en samlet vurdering anbefales rådets v/representantskapet anbefales å overføre kr 100 000,fra rådets prosjekt for lokalmatsatsing i 2020 til ERG-Prosjekt Trøndelag Sør.
Innstilling til representantskapet
Gjenstående midler i rådets prosjekt for lokalmat 2020, kr 100 000,- overføres til ERG-prosjekt.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

Næringsfond
Trøndelag Sør

Prosjekt

Prosjekt
lokalmatsatsing
2020
ERG-prosjekt

Næringsfond
Trøndelag Sør
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Beløp (Kr)

-100 000,100 000,-
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HE

Trøndelag
fylkeskommune
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd
v/Mari Løvli Yri-

Rørosveien 11

7290 STØREN

Vår dato:

26.05.2021

Vår referanse:

202116551

Vår saksbehandler:

Deres dato:

04.05.2021

Deres referanse:

-

Jon Olav Veie

Innvilget støtte fra Regionale utviklingsmidler 2021 - Trøndelag
fylkeskommune 2021. Tilsagnsnr: TF21.038, Matregion Trøndelag Sør Tilskudd til mobilisering mot European Region of Gastronomy 2022 innvilges
inntil kr 625 000
Vi viser til deres søknad, datert 04.05.2021 .
Vedtak:
Hovedutvalg for næring innvilger Trøndelag Sør-interkommunalt politisk råd inntil kr.
625.000, til prosjektet Matregion Trøndelag Sør - Tilskudd til mobilisering mot
European Region of Gastronomy 2022.

Tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune utgjør inntil 50 prosent av totalbudsjettet.
Søker gis mulighettil å fremme en revidert prosjektplan med ny kostnads- og
finansieringsplan, for å ha mulighettil å ta ut tilskuddeti sin helhet. En forutsetning
for tilskuddet er at:
. matregion
målene som
* prosjektet
+ prosjektet

Trøndelag Sør bidrar sammen med resten av Trøndelag for å oppfylle
er satt for ERG-arbeidet
bygger på de måleindikatorene som settes for ERG-arbeidet
bidrar inn i ERG-satsingen i tett dialog med den regionale satsingen

Dette må dere gjøre nå:

Dere må underskrive og returnere vedlagt akseptskjema til Trøndelag
fylkeskommune, innen 3 måneder etter mottak av tilsagnsbrev.
Godkjent kostnadsoverslag for prosjektet er kr; 1 250 000.
Tittel
Andre
prosjektkostnader
Arrangement og
nettverksarbeid
Markedsføring
Prosjektleder
Sum kostnader

Postadresse: Fyikets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

2021

2022

2023

2024

SUM

Søknad

60 000

60 000

120 000

0

180 000

250 000

430 000

430 000

100 000

150 000

250000

250 000

150 000

300 000

450 000

450 000

490 000

760 000

1 250 000

1 130 000

Bankkonto: 86017685300
IBAN: NO8186017685300
BIC/SWIFT: DABANO22
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-

Telefon: 74 17 40 G0
Epost: posumottakttrondelagfylke.no
Org.nr: 817 920 632

Trøndelag
fylkeskommune
Godkjent Finansieringsplan
Tittel

2021

2022

2023

2024

SUM

Søknad

Annenfinansiering

150 000

95 000

245 000

0

Kommunene i
region Trøndelag

180 000

200 000

380 000

380 000

625 000

750 000

1250000

141309000

Sør

Trøndelag
fylkeskommune
Sum finansiering

625 000
955 000

295 000

Støtteandel i prosent: 50,0
Utbetalin
All utbetaling foregår via www.regionalforvaltning.no. Det vises til vedlagte

standardvilkår.

Mulighet til å klage

Du/dere har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker fra brevet er mottatt. Det står i

forvaltningslovens 827 (underretning om vedtaket).

37642036 43a2d37-2090—412d-8cfb-206bfd1997ad: 4

Lurer du/dere på noe? Ta gjerne kontakt:
Jon Olav Veie,
epost: jonvei@trondelagfylke.no mobil +47 95870275
Med hilsen

Even Ystgård

Jon Olav Veie

seksjonsleder

saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Vedlegg:
«
Oo
Standardvilkar
Aksept

Postadresse: Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Bankkonto: 86017685300
IBAN: NO8486017685300
BIC/SWIFT: DABANO22
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Telefon: 74 17 40 00
Epost: postmottakGtrondelagfylke.no
Org.nr: 817 920 632

Trøndelag
fylkeskommune
Standardvilkår for tilskuddsordning

Regionale utviklingsmidler i Trøndelag
Tilsagnet er gyldig I 3 år fra tilsagnsdato, men kan i særskilte tilfeller forlenges.
Du/dere må ikke starte opp prosjektet før finansieringen er i orden.
Trøndelag fylkeskommune sitt bidrag til prosjektet skal fremgå, når detblir
informert om prosjektet i media.

Egeninnsats kan være både i form av tid og penger. Eget arbeid må du/dere

dokumentere ved å bruke en av følgende to alternativer:
o Fast pris pa kr 700 per time. Dokumenteres med timelister.
o Faktisk timelønn: Godkjent timekostnad er 1,2 promille av brutto

årslønn, begrenset oppad til kr 1 100 per time. Her må timeforbruket og

timesatsen for hver enkelt deltaker i prosjektet dokumenteres gjennom
timelister og dokumentasjon av årslønn (eks. lønnsslipp).
o For ubetalt egeninnsats dekkes inntil kr 300 per time.
Trøndelag fylkeskommune kan avkorte, annullere eller kreve tilskuddet
tilbakebetalt dersom:
o Du/dere ikke oppfyller de vilkår som ligger til grunn for tilsagnet
o Du/dere ikke gjennomfører prosjektet til oppgitt tid eller kostnad

o Du/dere endrer planene som lå til grunn for tilsagnet uten å orientere
fylkeskommunen.

Delutbetalin

Du/dere må sende inn søknad om delutbetaling via www.regionalforvaltning.no
Fylkeskommunen kan maksimalt delutbetale 75 %av tilskuddet, forholdsmessig

etter påløpte utgifter. Regnskapet må du/dere sette opp slik at vi kan

sammenlikne det med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.
Delutbetalingene avgrenses til den oppgitte støtteandelen som fylkeskommunen
bidrar med av de totale kostnadene i prosjektet.
Søknad om delutbetaling skal også inneholde spesifisert kostnadsrapport og
statusrapport.
Tilskudd utbetaler vi som hovedregel etterskuddsvis.

Sluttutbetaling

Du/dere må sende inn søknad om sluttutbetaling via www.regionalforvaltnina.no.
Revisorgodkjent regnskap må være vedlagt for tilskudd over kr 200 000.
Hvis du/dere er tilskuddsmottakere som ikke er revisjonspliktig, kan få
regnskapet bekreftet av autorisert regnskapsfører.
I tillegg til utfylt rapportering i www.regionalforvaltning.no, må du/dere lage
sluttrapport for prosjektet som angir resultateri forhold til oppsatte mål i
søknaden.

Postadresse: Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Bankkonto: 86017685300
IBAN: NO8486017685300
BIC/SWIFT: 9ABANG22
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Telefon: 74 17 40 OC
Epost: postmottaketrondelagfylke.no
Org.nr: 817 920 632

Trøndelag
fylkeskommune
e

Du/dere må selv kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Feil i utbetalt beløp vil
kunne bli trukket tilbake/etterbetalt.

Kontroll
Trøndelag fylkeskommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Riksrevisjonen har tilgang til å iverksette kontroll med at du/dere bruker tilskuddet
slik det er forutsatt. Som tilskuddsmottaker har du/dere plikt til å ta vare på
regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for
søknaden.

Klageadgang

Det er mulig å klage på vedtaketifølge forskriftens 8 5 og forvaltningslovens & 28.

27642038:44a2d37:5-2090-412d-8cfb-2Ocbidf997ad:8

Klagefristen er tre uker fra dette brevet er mottatt,jfr. forvaltningslovens 8 29.
Klagen må væreskriftlig og bør inneholde relevante opplysninger. Klagen sender
du/dere til saksbehandler i Trøndelag fylkeskommune. Klageinstans er
Fylkeskommunens klagenemnd, som fatter endelig vedtak i saken. Med visse
begrensninger har parten adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter.
Reglene om dette står i forvaltningslovens 88 18 og 19. For øvrig gjelder
forvaltningslovens bestemmelser.

Postadresse: Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Bankkonto: 86017685300
IBAN: NO8486017685300
BIC/SWIFT: DABANO22
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Telefon: 74 17 40 00
Epost: postmottakEtrondelagfylke.no
Org.nr: 817 920 632

Trøndelag
fylkeskommune

AKSEPT AV TILSAGN FRA TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Prosjekteier skal undertegne
aksepten, og sende den tilbake.
Enten pr. e-posttil:
postmottak@trondelagfylke.no

eller pr. post:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer,
innen 3 - tre - måneder fra
tilsagnsdato.

Prosjekteier:
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd
Prosjekt:
Matregion Trøndelag Sør - Tilskudd til
mobilisering mot European Region of
Gastronomy 2022
Tilsagnsdato: 26.05.2021
Tilsagnsnummer: TF21.038
Tilsagnsbeløp:
inntil kr 625 000, begrensettil 50,0 % av

totalbudsjettet på kr 1 250 000.

Arkivsaksnummer: 202116551
Saksbehandler: Jon Olav Veie

Bekreftelse på at vi aksepterer vilkårene for tilskudd fra
Trøndelag fylkeskommune

Sted og dato

Underskrift

Organisasjonsnummer: 970187715

Navn i blokkbokstaver

Bankkontonummer:

42020329224

Ved endring av bankforbindelse/kontonummer ber Trøndelag

fylkeskommune om å bli informert.

Postadresse: Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Bankkonta: 86017685300

IBAN: NOS436017685300
BIC/SWIFT: DABANO22
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Telefon: 74 17 40 00
Epost: postmottakatrondelagfylke.no
Org.nr: 817 920 632

|
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37742040: 44a 23 75-2090-412d-8cfb- 2Nicbldf997ad:8

