RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Søknad Havbruksfond
Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

stein-h@outlook.com

Stein-Helge Eide

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Aursfjordveien 981

9055

MEISTERVIK

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

95164205

-

-

E-post:

Bankkonto:

stein-h@outlook.com

15060937653

Organisasjonsnummer:

Antall årsverk (heltid/deltid):

920432530

2/3

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Virksomhet driver med fiske og fangst.
Org nr: 920432530
Driver pr dags dato 2 stk. fiskefartøy.
Et fartøy for torskefiske og et fartøy for reke fiske.
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 01.02.2022 Sluttdato: 30.04.2022
Vippe-rekekoker m/ skylle karr som Gjør produksjon av reke, mye enklere, ergonomisk og
mer effektivt, Ideen er det å få kjøpt inn en såkalt (Vippe-Rekekoker) som skal gjøre
produksjonen av reke mye enklere, effektivere og ikke minst mye mer ergonomisk riktig for
mannskap som har sitt arbeid om bord.
Bedrift ønsker å få kjøpt inn rekekoker m/skyllekarr for å kunne gjøre drift enklere og mer
ergonomisk for mannskap som har sitt arbeid om bord,
Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Malangvaag Stein-Helge Eide (Bedrift 920 43 2530)
Hofsøy mekaniske A/S
Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

2022

01.Prosjektkostnader
02.
03.
Sum kostnad

93 900
18 900
30 000
142 800

Finansieringsplan

-1-

2023

SUM
93 900
18 900
30 000
142 800

Tittel

2022

01.Tilskudd fra næringsfondet
02.Lån i bank
03.Egenkapital
04.Eget arbeid
05.Andre finansieringskilder
Sum finansiering

2023

SUM

93 800

93 800
0
0
49 000
0
142 800

49 000
142 800

Tilskudd/finansiering fra andre

Bedrift: (Org nr: 920 43 2530) Malangvaag Stein-Helge Eide
Andre opplysninger

Ønsker å få kjøpt inn Vippe-rekekoker til M/S "Lars-Andreas", for å kunne gjøre arbeidsplass
om bord mer ergonomisk og effektiv om bord. samt kunne gjøre arbeidsplass mer attraktiv for
andre arbeidstakere (ved å gjøre jobb letere).
Ønsker og skape flere arbeidsplasser i kommunen vår, og kunne satse videre for å bygge
bedrift større.
Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi

5422-Balsfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse

-2-

Dato

