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Lokale kompensasjonsordninger

Kommunale Covid
19-fond

•Mesteparten delt ut
•Mulig det kommer 

mer? 

BIO-ordningen

•BIO 1
•BIO 2 
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Kommunale Covid 19-fond: 
• Del av tiltakspakke vedtatt i februar
• Til bedrifter som faller utenom andre støtte ordninger. Særlig 

de som er rammet av lokale nedstenginger og 
smittevernstiltak (reiseliv, overnatting, servering m.fl) 

• Søknadsfrister:
o Stjørdal, Frosta. Tildelinger avsluttet.  
o Selbu: 7. mai,
o Meråker – løpende frist.
o Tydal ?  

• Søker via regionalforvaltning.no
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Bedriftsintern Opplæring 
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Fylkeskommunen – Bedriftsintern 
opplæring (BIO)

• Overført fra NAV til fylkeskommunen, fra 01.01.20
• Ramme på 10 mill NOK for  2021 (per 10.02.21).
• Prioriterte bedrifter: 

o Reiseliv, 
o Kulturnæringer
o Småskalamatprodusenter
oMat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Ø Bedrifter/bransjer som er særlig korona-rammet. 
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Formål:
• Styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse-

og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes 
kompetanse. 

• Ordningen skal bidra til å begrense utestengning fra 
arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som 
følge av samfunnsendringer, f.eks. Covid19.



proneo.no

Prioriterte fagområder:
• Digital kompetanseheving
• Markedskompetanse
• Bedriftsledelse
• Forretningsmodellering
• Språkkunnskaper

• Forankring i:
o Strategi for innovasjon og verdiskaping
o Kompetansestrategi Trøndelag
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Andre faktorer som vektlegges:
• Bedriftens betydning i lokalsamfunnet (geografisk 

differensiering)
• Behov for omstilling
• Opplæringens betydning for videre utvikling av 

bedriften
• Plan for omstilling
• Sannsynliggjøring av gjennomføringsevne
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Kriterier for BIO 1-midler:
Må ha KONKRET opplæringsplan for bedriften

Dekker inntil 60 % av totale opplæringsutgifter

Maks beløp kr 300 000,-

Lønnsmidler må utgjøre maks 2/3 av totalt beløp, og de eksterne utgifter MINST 1/3 av totalt beløp

Timesats for lønnsmidler: Inntil 1,2 promille av reell årslønn, og maks kr 500,-

Opplæringstiltaket må gjennomføres i løpet av 26 uker.
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Kriterier for BIO 2-midler:

Dekker inntil 50 % av totale opplæringsutgifter for bedrifter med 250 ansatte og flere

Maks beløp kr 600 000,-

Dekker eksterne kostnader og kursavgift for opplæring

Opplæringstiltaket må gjennomføres i løpet av 26 uker.

Dekker inntil 60 % av totale opplæringsutgifter for bedrifter med inntil 249 ansatte
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Dokumentasjon til søknaden:
• Opplæringsplan med konkret beskrivelse av tiltaket
• Tilbud/intensjonsavtale med ekstern tilbyder av 

opplæringstiltak
• Kostnads- og finansieringsplan
• Beskrivelse av behov for opplæring
• Informasjon om bedriftens økonomiske situasjon. 

• Søknadskjema: www.regionalforvaltning.no
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Det gis IKKE støtte til:

Tiltak som kan 
defineres som løpende 

drift

Ordinære 
bedriftsutviklingstiltak

Ordinære 
opplæringstiltak i en 

bedrift (som f.eks. 
regnskapskurs

Obligatorisk opplæring 
og opplæring pålagt av 
nasjonale myndigheter

Innkjøp av 
utstyr/materiell

Opplæringstiltak som 
dekkes gjennom 
allerede offentlig 

støttede 
opplæringstilbud 



proneo.no

Hva kan Proneo bidra med?
• Gi råd og veiledning om ulike typer ordninger
• Utvikle ideer til nye produkter/tjenester

o Prosjektutvikling
o Prosjektledelse

• Bistå med søknadsskriving
• Avtale med Meråker, Stjørdal og Frosta om bistand til 

etablere og etablert næringsliv 
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Spørsmål? 

Kontaktinfo:
Torhild S. Aarbergsbotten
torhild.aarbergsbotten@proneo.no
Tlf: 900 85 005

mailto:torhild.aarbergsbotten@proneo.no

