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Vurdering av søkere kandidater



Søknadstekst

Hva innebærer i støtten?
Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:
• Omstilling til nye markeder
• Omstilling med nye produkter
• Internopplæring
• Samarbeidsprosjekter
• Fellestiltak for næringsutvikling

For søknader som innbefatter tiltak hos flere bedrifter 
og/eller organisasjoner er maksimalt søke- og tilsagnsbeløp 
er kr 200.000. For enkeltbedrifter/ organisasjoner er 
tilsvarende kr 100.000. Det kan ikke søkes til driftsformål.

Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av tiltakets kostnader.
Egeninnsats skal ikke utgjøre mer enn 50 % tiltakets 
kostnader. Egeninnsatsen beregnes ut fra en timesats på 1,2 
promille av årslønnen for de ansatte som tar del i tiltaket -
maksimalt kr 600 pr time.

Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 
Tiltaket skal ikke være startet før søknaden er sendt.

Søknadskriterier
Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier:

Virksomheter som søker må:
• Bedrifter og organisasjoner registrert i Asker kommune kan 

søke. Dersom forholdene ligger til rette kan flere 
bedrifter/organisasjoner samarbeide om søknad/tiltak.

• Bedriften/organisasjonen må ha adresse i Asker og ha hatt en 
omsetning > kr 100.000 siste regnskapsår. Normalt mindre enn 
10 ansatte, men unntak kan gjøres for noe større foretak.

• Søkere må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.

Asker kommune kan:
• Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i 

søknaden.
• Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem sm

mottar tilskudd etter denne ordningen.
• Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene 

om bagatellmessig støtte må følges.

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/


Vurdering av søkere

Følgende vektlegges i vurderingen av søknadene:
• I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å 

motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet 
for egen bedrift/organisasjon og/eller gi positive 
ringvirkninger for andre

• I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på 
sysselsetting. Angi effekten i tall hvis mulig.

• Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Søknaden vurderes ut fra antall søkere som fyller 
kriteriene og søknadens betydning for lokal og regional 
sysselsetting. 

1. Hvor stor grad motvirker tiltaket negativ effekt?
1= ingen effekt 
5= Litt effekt
10 = Stor effekt

2. Hvor stor effekt av sysselsetting har tiltaket?
1= ingen effekt 
5= Øker med sysselsetting m. 1
6++= + 1 ansatt 

3. Gjennomføringsevne /tid/tror vi på prosjektet?
1= Lite gjennomførbart
5= Litt gjennomførbart 
10= Gjennomførbart

Vektlagt søknadene basert på følgende:



kommunalt 
næringsfond

Ekstraordinært

i Asker

15 utvalgte kandidater
Asker IT Consulting AS

Gira AS
Obær AS

Asker Musikkfestival(Hvalstrandfestivalen)
Lancelot

Strandheim kristelige leirsted 
Expa AS
Allva AS

Elea Hellas As
POP Vinbar

Rødbysætra Aktivitetsenter AS
Oslofjorden Dykkesenter

Kalimera Norge
Matibox AS
EC-PLAY AS



kommunalt 
næringsfond

Ekstraordinært

i Asker

Type næringer: 
• Sykkelbutikk og verksted
• Konsulentselskap innen informasjonsteknologi
• Reiseoperatør
• Landbruk
• Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
• Restaurant/Jazz/kulturscene
• Religiøse organisasjoner
• Drift av webportaler
• Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på 

nærings- og nytelsesmidler
• Vinbar og møteplass
• Forebyggende helse- og omsorgstjenester
• Import, detaljsalg og restaurant
• Undervisning i marint 
• Matleveranse og catering
• Teknisk konsulentvirksomhet

Lokasjon:
• 5 bedrifter fra Asker
• 1 bedrift fra Spikkestad
• 1 bedrift fra Nærsnes
• 1 bedrift fra Hyggen
• 2 bedrifter fra Vollen
• 1 bedrift fra Slemmestad
• 2 bedrifter fra Tofte
• 1 bedrift fra Åros
• 1 bedrift fra Heggedal



Gira AS

Søker om: 
Gira sykkel har per i dag butikk og verksted i kjelleren i Strøket 8.  For vinteren 
2021 ønsker vi å ekspandere på flere fronter, men med hovedfokus på 
verksted. Under pandemien har flere brukt sykkel, og vi ser stadig lange 
ventetider for service.  Per i dag har vi én mekaniker, og vi ønsker fra 
01.02.2021 å ansette en mekaniker til på heltid, samt skape rom for å kunne 
sysselsette fra NAV ved behov. Vi skal også kjøpe varebil for henting og 
hjemlevering av sykler.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

5

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

6

3. Gjennomføringsevne /tid

10

Beløpt søkt: kr. 166 000,-
Tildeles: kr. 50  000,-

SUM = 21

Substratproduksjon av Bringebær og 
Bjørnebær – hele produksjonskjeden fra 
rotmasse til bærhøsting
Lokasjon: Asker sentrum
Type virksomhet: Sykkelbutikk og verksted



Asker IT Consulting AS 

Søker om: 
Endring av strategi fra å være underleverandør av generell IT rådgivning 
og prosjektledelse til å nå ut direkte til virksomheter med nye tjenester 
knyttet til AI og maskinlæring. 

Mål: Posisjonere selskapet som leverandør til virksomheter i 
Asker/Viken for å * utvikle kompetanse innen AI og maskinlæring * ta i 
bruk AI kompetanse og teknologi for å effektivisere drift og utvikle nye 
innovative produkter. Forprosjektet gjennomføres i 4 steg: 
Behovsanalyse, Tjenestedesign, Prototype og Markedsføring.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

1

3. Gjennomføringsevne /tid

10

Beløpt søkt: kr. 100 000,-
Beløp tildelt: kr. 75 000 

SUM = 21

Forprosjekt AI kompetansehus

Lokasjon: Asker sentrum
Type virksomhet: Konsulentselskap innen informasjonsteknologi



Obær AS

Søker om: 
Bedriften er i stadig utvikling, og volumene øker fra år til år. Sesongen 2020 har 
vært utfordrende på flere områder. Sesongen 2021 ser ut til å bli like 
utfordrende med tanke på arbeidskraft, men også andre fordyrende forhold 
forårsaket av Covid-19.  Målet vår for 2021 er å kunne plante, produsere og 
selge volumer i henhold til bedriftens utviklingsplan.  Et underliggende mål for 
denne typen produksjon er å utvide sesongen ved hjelp av metode og 
teknologi - og på denne måten kutte import av bær

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

5

3. Gjennomføringsevne /tid

7

Beløpt søkt: kr. 200 000,-
Beløp tildeles: kr.100  000,-

SUM = 22

Substratproduksjon av Bringebær og 
Bjørnebær – hele produksjonskjeden fra 
rotmasse til bærhøsting
Lokasjon: Spikkestad
Type virksomhet: Landbruk



Asker Musikkfestival AS

Søker om: 
Målet med prosjektet er å utvikle et produkt som appellerer til 
Askers innbyggere, er økonomisk bærekraftig, er attraktivt for 
potensielle lokale samarbeidspartnere og vil berike kulturlivet i 
Asker.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

4

3. Gjennomføringsevne /tid

10

Beløpt søkt: kr. 100 000,-
Beløp tildeles: kr. 100  000,-

SUM = 24

Hvalstrandfestivalen – utvikling av en 
konsertserie

Lokasjon: Asker 
Type virksomhet: Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet



Lancelot AS

Søker om: 
Vi har plass til at folk kan møtes på avstand. Ønsker å bruke 2 
dager på kjøkkenet til å handle og bake, 1 dag med 
kaffeslabberas  for eldre og ensomme på Nærsnes. 3 dager i 
desember, januar, februar og mars. Gratis tilbud. Kan hente de 
som ikke kan gå. Forebygge ensomhet og skape en møteplass i 
trygge omgivelser på avstand.  Lavterskeltilbud.  

Mål: mindre ensomhet og nye mennesker blir kjent med 
hverandre. At det blir populært og alle vil vi skal fortsette 
gjennom 2021 og videre.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

4

3. Gjennomføringsevne /tid

10

Beløpt søkt: kr. 200 000,-
Beløp tildeles: kr.100  000,-

SUM = 24

Søknad om støtte for kulturarrangementer
Lokasjon: Asker sentrum
Type virksomhet: Restaurant/Jazz/kulturscene



Strandheim kristelig leirsted

Søker om: 
Vår visjon:    Vi skaper unike opplevelser som gir mestringsfølelse  
Vår forretningside: Tilby aktive og opplevelsesrike turer i inn- og 
utland  

Mål med prosjektet: I samarbeid med lokale partnere tilby aktive 
og spennende reiser til unike steder i Norge til både det 
nasjonale og internasjonale markedet. Tilby turene på vår 
hjemmeside på engelsk og tysk.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

5

3. Gjennomføringsevne /tid

10

Beløpt søkt: kr. 21 000,-
Beløp tildeles: kr.25  000,-

SUM = 25

Lokal møteplass i mørketiden
Lokasjon: Nærsnes
Type virksomhet: Religiøse organisasjoner



Expa AS

Søker om: 
Vår visjon:  Vi skaper unike opplevelser som gir mestringsfølelse  
Vår forretningside: Tilby aktive og opplevelsesrike turer i inn- og 
utland 

Mål med prosjektet: I samarbeid med lokale partnere tilby aktive 
og spennende reiser til unike steder i Norge til både det 
nasjonale og internasjonale markedet. Tilby turene på vår 
hjemmeside på engelsk og tysk.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

5

3. Gjennomføringsevne /tid

10

Beløpt søkt: kr. 200 000,-
Beløp tildeles: kr. 100 000,-

SUM = 25

Norge som feriedestinasjon
Lokasjon: Hyggen
Type virksomhet: Reiseoperatør



Allva AS

Søker om: 
Målet er å kartlegge, utarbeide og implementere en annonsørplattform 
for Allva AS, for å kunne utvide forretningsmodellen med annonsesalg. 

Dette vil medføre økt omsetning og ansettelse av 1-3 selgere i løpet av 
2020. På sikt vil det bidra til vekst og skalering for Allva, og vil være et 
meget sterkt kort når vi skal hente kapital i 2021. 

Vår plan var opprinnelig å sette i gang med annonsesalg i 2020, men 
dette utgikk grunnet covid.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

5

3. Gjennomføringsevne /tid

10

SUM = 25

Søknad om støtte til annonsørplattform

Beløpt søkt: kr. 125 300,-
Beløp tildeles: kr. 100 000,-

Lokasjon: Vollen
Type virksomhet: Drift av webportaler



Elea Hellas AS

Søker om: 
Vår bedrift tilbyr egen importerte delikatesser fra Middelhavet i tillegg 
til lokale, kortreiste produkter. I Café-delen tilbys det samtidig 
lunsjretter o.a som tilberedes i lokalt. 

Grunn covid 19 tiltakene må vil tilrettelegge og utvide tilbudet vårt med 
tilbud av catering og take away. Dette medfører utbygging av kjøkkenet, 
slik at vi har mulighet til å levere tjenesten vår til en større 
kundegruppe.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

5

3. Gjennomføringsevne /tid

10

SUM = 25

Støtte til utvikling / tilpassing av bedriften 
under Covid-19 pandemien

Beløpt søkt: kr. 90 000,-
Beløp tildeles: kr. 90 000,-

Lokasjon: Slemmestad
Type virksomhet: Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på 
nærings- og nytelsesmidler



POP VINBAR

Søker om: 
Vi startet opp som et pop-up konsept 17.juni 2020 grunnet en vill idé og et 
konkursrammet lokale midt i Asker sentrum. Vi ønsket å skape en møteplass og 
et konsept vi synes manglet - og etter 3 mnd bestemte oss for å satse 
permanent. Så ble vi stengt grunnet nye covidregler. 

Vi ønsker derfor å videreutvikle konseptet med mer læring og ønsker å holde 
kurs innen druer, regioner, områder og vinproduksjon - for å ivareta 
arbeidsplasser og øke kunnskapen og ikke nødvendigvis konsum.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

5

3. Gjennomføringsevne /tid

10

SUM = 25

Søknad om tilskudd for omstilling -
grunnet covid 19

Beløpt søkt: kr. 100 000,-
Beløp tildeles: kr. 100 000,-

Lokasjon: Asker sentrum
Type virksomhet: Vinbar og møteplass



Rødbysætra Aktivitetsenter

Søker om: 
Målet med tiltaket er å øke kompetanse og kunnskap om 
traumeforståelse og miljøterapeutisk traumebehandling.  

Dette vil også gi oss en styrket mulighet for å innta nye markeder.

Vi mener dette vil bidra til å kunne utvikle en tydeligere profil og 
dermed styrke vår posisjon som tilbyder. 

Dette vil også gi oss en styrket mulighet for å innta nye markeder.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

5

3. Gjennomføringsevne /tid

10

SUM = 25

Kompetanseheving og spissing av tilbud

Beløpt søkt: kr. 193 541,-
Beløp tildeles: kr. 100 000,-

Lokasjon: Tofte 
Type virksomhet: Forebyggende helse- og omsorgstjenester



Oslofjorden dykkesenter AS

Søker om: 
Ved å lønne medarbeidere for og gjøre allmennyttig miljøarbeide i 
Oslofjorden, samt å bruke  tid på intern kompetanseheving vil  vi bruke 
en vanskelig periode i første kvartal 2021 til å legge grunnlaget for vekst 
i andre og tredje kvartal 2021.  

Arbeid: Rydde og fjerne tapte fiskescener og redskaper på badeplasser, 
brygger mm, samt fjerne søppel. Kursing av instruktører for økt 
kompetanse inne dykking og sikkerhet.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

6

3. Gjennomføringsevne /tid

10

SUM = 26

Miljøtiltak under vann og i strandsone, 
videreutdanning av STAB

Beløpt søkt: kr. 100 000,-
Beløp tildeles: kr. 100 000,-

Lokasjon: Vollen
Type virksomhet: Undervisning om marint 



Kalimera Norge AS 

Søker om: 
Økt salg fra detaljvirksomheten - opprette nettbutikk og få igangsatt 
denne snarest mulig. 
• Få satt i gang salg og drift av bedriftens engrosbevilling for alkohol, 

trykke reklamemateriell og starte salg. 
• Øke tilbudet med innføring av gratis mat til barn,u 10år, når familie 

bestiller bord, for å øke besøket til restauranten, 
• tilby gratis utkjøring av mat for lokalbefolkning radius 10 km v 

bestilling over 500,-. 
• Øke menyutvalget i servering/take away.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

7

3. Gjennomføringsevne /tid

10

SUM = 27

Søknad om støtte til utvikling og forbedring 
av bedriftens satsningsområder

Beløpt søkt: kr. 100 000,-
Beløp tildeles: kr. 100 000,-

Lokasjon: Tofte
Type virksomhet: Import, detaljsalg og restaurant 



Matibox AS

Søker om: 
Utfordring: Vi er sårbare ved en event nedstengning av skoler og 
barnehager, noe som vi så klart i mars/april. Vi mistet all omsetning 
over natten og etterdønningene merkes enda. 

Formål: Formålet med vårt nye konsept, er å få flere ben og stå på og 
sikre våre arbeidsplasser og opprettholde arbeidsplassene hos våre 
underleverandører.

Tiltak: Vi ønsker å bli en totalleverandør av varmmat, brød, frukt OG 
dagligvarer mm til barnehager. Dette i konkurranse med f.eks. 
Kolonial.no Se utfyllende vedlegg

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

8

3. Gjennomføringsevne /tid

10

SUM = 28

Støtte til omstilling til nye markeder og 
produkter

Beløpt søkt: kr. 100 000,-
Beløp tildeles: kr. 100 000,-

Lokasjon: Åros
Type virksomhet: Matleveranse og catering 



EC-PLAY AS 

Søker om: 
Utvikle, produsere og distribuere digitalt og trykt 
undervisningsmateriell til Askerpiloten. Resultatet av prosjektet vil 
være å levere en skolepakke med instrument stickers, opplæringsvidoer
og undervisningsmateriell med ec-play metodikk for piano, gitar, 
ukulele, bass og fiolin for bruk sammen med ec-play appen i 
hjemmeundervisning, i undervisning for samspill i/etter skoletid for alle 
Askers 12.000 elever og 47 skoler i Asker.

1. Hvor stor grad motvirker 
tiltaket negativ effekt

10

2. Hvor stor effekt av 
sysselsetting har tiltaket

8

3. Gjennomføringsevne /tid

10

SUM = 28

Støtte til omstilling til nye markeder og 
produkter

Beløpt søkt: kr. 200 000,-
Beløp tildeles: kr. 150 000,-

Lokasjon: Heggedal
Type virksomhet: Teknisk konsulentvirksomhet


