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Søknad fra Mosvik Mat & Husflid til Inderøy Covid19 Næringsfond
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Inderøy kommune gir et tilsagn på inntil kr. 200 000,- fra Inderøy Covid19 Næringsfond til Mosvik
Mat & Husflid sin satsing på det omsøkte utviklingsprosjektet. Utbetaling av midler til prosjektet kan
først skje når godkjent prosjektregnskap er mottatt av Inderøy kommune.
Vedlegg
1
Søknad fra Mosvik Mat & Husflid-soknad-2020-0003
2
Vedlegg søknad om tilskudd

Bakgrunn
Mosvik Mat & Husflid har nå en mulighet til å satse fordi de får ledige ressurser som kan bidra til å
løfte både stedet og innholdet i sitt forretningskonsept for å øke egen verdiskaping.
Skape økt aktivitet gjennom å synliggjøre/tilrettelegge utstilling av egenproduserte porselensdukker
med bunader fra hele landet. Mosvik Mat & Husflid ønsker å skape en utstillingsplass for ca. 50
dukker med salg av tilhørende produkter som fotobøker, film og markedsføringsmateriale. Mosvik
Mat & Husflid ønsker med dette initiativet å bidra til et godt grunnlag for å melde seg inn i Den
Gyldne Omvei. De har lagt planer om å utvikle uteområde med tanke på økt campingvirksomhet og
bussturisme. Legge til rette for økt omsetning gjennom gode spise/møtefasiliteter der presentasjon
av dukkeutstilling er sentral.
Mosvik Mat & Husflid satser på en oppgradering av Jekta Fjordstue både innomhus samt å legge
langt bedre til rette for å kunne ta imot besøkende. Dette har de planlagt over tid siden de nå har
tilgang på flere ressurser og ønsker å omstille seg for å inkludere flere bein å stå på i sitt konsept.
Dette er et godt grunnlag for å bedre mulighetene for flere arbeidsplasser i Mosvik.

Vurdering
Inderøy kommune har tidligere gjennomført møte med søker hvor også det ble vist frem en del
dukker som tidligere er produsert av Mosvik Mat & Husflid. Dukkene er produsert med et svært
profesjonelt preg over seg og kan absolutt være et godt bidrag for å opprettholde og bidra til
arbeidsplasser i kommunen. Følgende kriterier gjelder for å omsøke midler fra Inderøy Covid19
Næringsfond:
§ 1.Formål
«Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.
Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet,
sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
§ 2.Hvem og hva det kan gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør
menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på
a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på
lokale utfordringer, behov og potensial
b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak
antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og
regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg.»
Inderøy kommune ser positivt på at søknader har en geografisk spredning og forankring som speiler
kommunen i sin helhet. Søknad fra Mosvik Mat & Husflid legger også opp til å skape en utvikling som
gjør at de kan søke om opptak hos Den Gyldne Omvei. Med tanke på hva DGO har skapt i løpet av de
siste 22 år kan dette også bidra positivt for bedriften. Potensialet for at Mosvik Mat & Husflid kan
klare å vokse og utvikle seg hvor økt besøk er en klar indikator, antas å være mulig å oppnå.
Mosvik Mat og Husflid har lagt opp til i sitt kostnadsplan en offensiv satsing på markedsføring og
profilering av sitt nye konsept hvor de påpeker at halvparten av sitt totalprosjekt (ca. kr 200 000,-)
skal gå til produksjon av reklamemateriell, salgsartikler (bildebøker) samt utstillingsartikler som
dukker mm. Dukkene produseres i sin helhet i Mosvik og er alle håndlaget. Dette er både en offensiv
og nødvendig tilnærming hvor dukker blir en hovedsatsing i deres utvidede konsept for økt
verdiskaping i bedriften.

Konklusjon
Se kommunedirektørens forslag til vedtak.

