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Nettløsninger som supplement til butikk 

To tilskudd på inntil 25 000 kroner 

Søknadsfrist: 7.januar 

Søknad sendes til eirik.haagensen@lillehammer.kommune.no 

Merk at søknaden i utgangspunktet vil være et offentlig dokument. Dersom søknaden inneholder 

opplysninger av forretningskritisk art, som innsender mener ikke kan offentliggjøres, bes det om at 

dette markeres. Hele dokumentet vil uansett ikke kunne unntas offentlig, men kan eventuelt sladdes. 

Krav til søker 
 Søker må være en bedrift registrert i Brønnøysundregisteret 

 Den fysiske butikken må eksistere på søknadstidspunktet og ligge i Lillehammer kommune 

 Den fysiske butikken må være hovedvirksomheten til bedriften, ikke den nettbaserte handelen 

 Det må synliggjøres at lokal verdiskaping ikke forringes ved innføringen av nettløsningen 

 Søker må selv stå for minimum 50 % av prosjektkostnaden (inkludert investeringer) 

 Søker må levere omsetnings-, besøks- og/eller kundetall til Lillehammer kommune det første 

halvåret løsningen er i bruk. Disse tallene skal ikke offentliggjøres, men brukes til intern 

evaluering av tilskuddets innretning 

Krav til prosjektet 
 Prosjektet må ha til hensikt å lage en nettløsning som skal supplere den eksisterende 

butikkdriften. Det stilles ikke krav om at det må foregå handel gjennom løsningen 

 Det er ikke krav til at prosjektet skal inkludere flere butikker, men alt annet likt, så vil dette telle 

positivt 

 Prosjektet må ha et klart mål og et realistisk budsjett 

Krav til søknaden 
 Søker oppfordres til å være kortfattet, og heller legge ved eventuelle omfattende 

prosjektbeskrivelser i vedlegg 

 Må inneholde et totalt prosjektbudsjett 

 Må inneholde organisasjonsnummer, navn på bedriften og kontaktperson og kontaktinfo 

 Ellers oppfordres søker til å ta hensyn til kriteriene under og kravene listet opp over i 

formuleringen av søknaden 
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Kriterier for valg av prosjektene som støttes 
 Forventet økt lokal verdiskaping 

 Modenhet i prosjektet og organisasjonen for å gjennomføre prosjektet 

 Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, spesielt sammenhengen mellom mål og det som skal gjøres 

 

Ta gjerne kontakt med næringssjef Eirik Haagensen på telefon 917 69 937 eller epost 

eirik.haagensen@lillehammer.kommune.no for å avklare om ideen er innenfor hensikten med 

utlysningen og innholdet i søknaden. 
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