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Fra: Kortgård Judith[Judith.Kortgard@krd.dep.no]
Dato: 11.10.2012 15:03:41
Til:
Kopi: Post Distriktssenteret
Tittel: Statsbudsjettet 2012 - Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil 850 000 kroner til herøy
kommune, Bolyst 2012

Herøy kommune
8850 HERØY

Deres ref.

Vår ref.

11/1317-61

Dato

09.10.2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil 850 000
kroner til Herøy kommune, Bolyst 2012
Tilsagnsnr 12242062
Vi viser til vårt tilsagnsbrev, datert 13.10.2011, der Herøy kommune fikk tildelt
850 000 kroner til bolystprosjektet i Herøy kommune som fikk støtte i 2011. I
brevet står det: "Under forutsetning av Stortingets budsjettvedtak i 2012 vil
departementet støtte prosjektet også i 2012, med kr 850 000. KRD vil sende et nytt
tilsagnsbrev i 2012, etter at årsrapport er mottatt etter 24. april."
Ettersom årsrapport nå er mottatt, gir Kommunal- og regionaldepartementet
tilskudd på inntil 850 000 kroner til bolystprosjektet Integrering og inkludering av
tilflyttere i Herøy kommune.
Vi viser for øvrig til informasjonen i brevet av 13.10.11, og vilkår for tilskuddet,
som også er gjeldende for dette tilskuddet som tildeles i 2012. Dette tilsagnet er
gyldig i tilsagnsåret, og de to påfølgende år. Dette innebærer at siste utbetaling fra
departementet må gjøres innen utgangen av 2014. Utbetalingsanmodning må sendes
innen 1. desember 2014.
Forholdet til EØS-regelverket
Kommunal- og regionaldepartementet har vurdert forholdet til EØS-regelverket i
forbindelse med tildeling av bolystmidler. Kommunal- og regionaldepartementet har
vurdert det slik at Herøy kommune i denne sammenhengen ikke utøver økonomisk
aktivitet, og at kommunen ikke skal anses som et foretak i EØS-avtalens forstand.
EØS-avtalens regler om offentlig støtte kommer dermed ikke til anvendelse på
tilskuddet.
Vi ber kommunen være oppmerksom på at dersom kommunen videreformidler hele
eller deler av tilskuddsbeløpet til andre aktører må kommunen forholde seg til
reglene om offentlig støtte.
Kommunen bør også være oppmerksom på at dersom det foretas endringer i
prosjektet vil det kunne føre til at aktiviteten i prosjektet endrer karakter fra å være
ikke-økonomisk til å være økonomisk. I slike tilfeller vil reglene om offentlig støtte
kunne komme til anvendelse.
Med hilsen
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Gerd N. Slinning (e.f.)
avdelingsdirektør
Judith Kortgård
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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