RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING for
Troms og Finnmark fylkeskommune (BIO TFFK)
1. Bakgrunn
Grunnlaget for Troms og Finnmarks forvaltning av tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO
TFFK) er føringer fra Kompetanseforum Arktis - Troms og Finnmark fylkeskommune. Troms og
Finnmark fylkeskommunes politiske plattform har som mål at fylkeskommunen skal bidra til en
styrking av livskraftige samfunn, tettsteder og byer i Troms og Finnmark (s. 7, TFFK’s politiske
plattform). Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med NAV, Innovasjon Norge, avdeling for
Næring og avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering (VKI) i TFFK. Ordningen er begrenset
av EØS-avtalen og midler gis etter reglene om bagatellmessig støtte GBER art 31.
2. Kort om BIO
Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak som fra 01.01.2020 er overført til
fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm.
koronautbruddet. TFFK forvalter ca. kr 4,77 millioner i BIO-midler for 2020. Ordningen er permanent,
men retningslinjene er tilpasset dagens situasjon og kan endres.
3. Formål
Formålet med ordningen er kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet og i
tillegg motvirke uheldige konsekvenser som følge av koronasituasjonen.

4. Hvem kan få støtte?
Små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom
kompetansetiltak. I 2020 prioriteres bransjer som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Bedriftens
betydning i lokalsamfunnet vektlegges (geografisk diffrensiering).

5. Hva kan det gis tilskudd til?
Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i
enkeltpersons foretak. Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter
og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.
Det kan gis tilskudd til opplæring for ansatte som er permitterte eller som fortsatt er i jobb i
bedriften. Forøvrig vises til det til enhver tid aktuelt gjeldende regelverk.
Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er
obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.
Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for
videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil
klare å gjennomføre planen.
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6. Øvrige vilkår for støtte
1. Søknaden må inneholde beskrivelse av kurs, opplæringstilbud og plan for hvordan dette skal
gjennomføres. Videre må søknaden inneholde beskrivelse av samarbeidspartner eller
ekstern kursaktør og oversikt på kostnad og finansiering.
2. Utgifter til selve opplæringstiltaket skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
3. Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke oversige 2/3 av støtteberettiget beløp.
4. Det gis kun støtte til private bedrifter og enkeltpersonsforetak
5. Fylkeskommunen støtter normalt inntil 80% av totale kostnader, egeinnsats er 20%.
6. Som egeninnsats godkjennes eget arbeid, egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag. Egentid
beregnes med timesats. Godkjent fast timesats for
eget arbeid: kr 700,- pr. time. Dokumenteres med timelister.
7. Samlet støttebeløp til virksomheter er maksimalt kr 300 000,-.
8. Opplæringsperioden for hver deltaker kan ikke være lengre enn 26 uker.
9. Det kan foretas etter søknad delutbetaling på inntil 75% av tilsagnet ved oppstart av
tiltaket.
10. Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling av gjennomførte tiltak foretas via
www.regionalforvaltning.no
11. Bedriften skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter pr 31.12.2019. Det redegjøres for
egen økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskjemaet i regionalforvaltning.no.
12. Støtten gis som bagatellmessig støtte i medhold av kommisjonsforordning (EU) nr.
1407/2013 av 18. desember 2013, publisert i EU-tidende 24. desember 2013, s. 1-8, jf.
Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former
for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte kreves det at støttemottaker ikke har
mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår (100 000 euro innenfor
transportsektoren), jf. Forordningens artikkel 3, annet punkt.

7. Klagebehandling
Vedtak om tildeling av tilskudd fra fylkeskommunens BIO ordning anses som enkeltvedtak og kan
påklages iht. Forvaltningslovens bestemmelser. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd.

8. Når kan du søke?
Søknad fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no
Det er ingen søknadsfrist, innkomne søknader behandles fortløpende.
Søknaden må være sendt innen 30.november 2020 for behandling i 2020
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