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Søknad
Søknadsnr.

2021-0466

Søknadsår 2021

Støtteordning

Nærings- og utviklingsfond for utsette område

Prosjektnamn

Påbygg

Arkivsak

Kort samandrag
Vi treng fleire ansatte og større arbeidsrom
Beskriv omstillingsutfordringane og bakgrunn for prosjektet
Vi treng fleire ansatte og større lokal

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Prosjekteigar Lavik Kro AS
Org.nr:913630254
Kontakt
Ryland Bygg

Adresse/poststed

Mobil

Hellebøstranda 2
6947 LAVIK
Åfjordvegen 1046
6958 SØRBØVÅG

41256175
99281401

Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskriving
Lavik Maskinsenter ønsker å bygge ut. Dei treng større lager, verkstad og utstillingslokaler. Dette for å
gjere kvardagen lettare for dei som jobber, men også gjere seg meir attraktiv på marknaden. Dei vil
trenge 1,5 personer i ny jobb i tida framover.
Lavik Kro Ønsker å utvide kjøkken slik dei kan starte mikrobakeri og kan ansette fleire i staben sin.
Begge bedriftene ligg under Torbjørn Lavik Eigedom. Difor skriv vi søknaden i lag.
I området vi bur er det stor nedgang i arbeidsplasser. Vi kan dere med på å behalde fleire i bygda vår
med å kunne tilby fleire arbeidsplasser hos oss.
Effektmål
Lavik Maskinsenter Vi kunne ansette 1,5 personer meir ved å utvide
Dei vil auke omsetningen med 2 mill på to årsplan
Lavik Kro vil ansette 1 kanskje 2 personer og vil kunne omsette for 1,5 mill meir
Resultatmål
Lavik Maskinsenter vil kunne klare å nå målet om høgre omsetning innen to år. HMS og
arbeidskvardagen blir lettare for dei som jobber..
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Tiltak som skal legge til rette for omstilling og utvikling
Utvida arbeidsareal med trygg arbeidskvardag.
Grupper tiltaka skal rettast mot (føretak, næring, arbeidstakarar etc.)
Begge bedriftene vil ansette fleire dersom lokala blir større. Marknaden er der vi må berre ha fleire
som jobbe for oss.
Tiltaka si forankring i kommunale eller regionale næringsplanar

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnarar

Tids-/milepælsplan
Startdato: 06.09.2021 Sluttdato: 01.05.2022 Milepælsplan vedlagt søknad: Ja
Lavik Kro AS: har ikkje startdato for prosjektet sitt. Dette kjem an på økonomi pg evt støtte.
Lavik Maskinsenter AS: Ønsker utbygging i løpet av 2021. Ønsker att nye lokaler står klare til sesongen
2022.

Kostnad-/finansieringsplan
Mottatt offentlig støtte tidligere:Nei

Kostnadsplan
Tittel

2021

2022

2023

2024

2025

SUM

budsjettramme

5 000 000

5 000 000

Sum kostnad

5 000 000

5 000 000

Finansieringsplan
Tittel
* Nærings- og
utviklingsfond
eigenkapital
lån bank

2021

2022

2023

2024

2025

1 000 000
2 000 000
2 000 000

SUM
1 000 000
2 000 000
2 000 000

Sum finansiering
5 000 000
Vi har eigenkapital på 2 mill og vil søke banken om resterande sum

5 000 000

Geografi
4638-Høyanger

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
-2-

