hoppid.no-fondet
hoppid.no-fondet er en økonomisk støtteordning for gründere i en tidlig
fase. Midlene skal brukes på mindre, men avgjørende aktiviteter som kan
bidra til avklaring omkring lønnsomhets- og markedspotensial i
forretningsidéer. Slik kan gründere få et bedre vurderingsgrunnlag i forhold
til videre satsning.
ÅKP AS er operatør av et regionalt hoppid.no-kontor for kommunene
Ålesund, Sula, Skodje, Hareid, Herøy og Ulstein. Kunnskapsparken utøver
således førstelinjetjeneste for etablererveiledning på vegne av de nevnte
kommunene.
ÅKP AS er som operatør for tjenesten også forvalter av kommunenes
andel av hoppid.no-fondet. Midlene som ytes fra dette fondet er stilt til
disposisjon av Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebanken Møre.
hoppid.no-kontoret kan innvilge tilskudd på inntil NOK 30.000 per
forretningsidé etter nærmere gitte kriterier.
Har du en gründer i magen?
Kontakt ÅKP AS, fyll ut et enkelt søknadsskjema og du kan få avklart
viktige forutsetninger omkring din forretningsidé.

Søknadsskjema hoppid.no-fond
KONTAKTPERSON
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:
E-post:
Kontonummer:

SØKNADSPROSJEKT
Prosjektets navn:
Er virksomheten registrert i foretaksregisteret? ja ( )
Hvis ja – org. nr.:
Hvis nei – person nr.:

FORRETNINGSIDÉ:

nei ( )

BUDSJETT (planlagte tiltak og estimerte kostnader)
Dette er mindre, men avgjørende aktiviteter som kan bidra til avklaring omkring lønnsomhets-,
markedspotensial og vesentlige faktorer ved realisering av forretningsidéer.

KURS
Er det gjennomført:
Skal, skal ikke?: Ja ( )

Nei ( )

Sted:

Dato:

Forretningsplan: Ja ( )

Nei ( )

Sted:

Dato:

Det forutsettes at søker har gjennomført kursene "skal, skal ikke?" og Forretningsplan. Men
kan avvikes i de tilfeller søker vurderes å ha de kvalifikasjoner som tilfredsstiller ovennevnte
kursmål.

Det forutsettes at søker har presentert sin forretningsidé for hoppid.no-kontoret/ÅKP AS.
ÅKP har vedtaksmyndighet/tildeler midler fra hoppid.no-fondet. Gründere som i størst grad
kan sannsynliggjøre gjennomføringsevne prioriteres. Grunnlag for utbetaling fra hoppid.nofondet er oversikt over betalbare utgifter til tiltak i samsvar med formålet for fondet. Tilskudd
kan utbetales forskuddsvis. Tilskuddsmottaker plikter å rapportere resultater av tiltakene.

All tildeling av offentlige midler er offentlig informasjon. Det vil si at navn på mottaker og
størrelse på tilskudd vil kunne bli offentliggjort.

Dato:
Underskrift:

