
 
Ofte stilte spørsmål 
 
 
 

1. Koster dette noe? 
Ja, rådgivningstimene er subsidiert av fylkeskommunen, men er ikke 
gratis.  Tilbudet koster bedriften kr 500/t. Bedrifter som får støtte inngår 
en avtale med Start i Vestfold og betaler kr 2500 for 5 timer før 
rådgivningen starter. 
 

2. Hvor lang tid tar søknadsprosessen? 
Vi har forenklet søknadsprosessen så mye som mulig. Støtte søkes vi 
søknadsskjemaet som du finner HER.  Det burde ikke ta søkere mer enn 
ca. 10 minutter å fylle ut skjemaet. Søknader vil behandles fortløpende 
og rådgivere vil bli allokert med en gang søknaden er godkjent og 
egenandel er betalt. 
 

3. Når er fristen for å søke? 
Det er ingen søknadsfrist, men prosjektets foreløpige varighet er ut 2023 
og rådgivning må være gjennomført innen prosjektets avslutning. 
 

4. Hvor mange bedrifter kan få støtte? 
Prosjektet har fått støtte til å levere rådgivning for inntil 80 bedrifter. 
 

5. Hvordan fungere rådgivningen i praksis? 
Når avtalen er inngått vil bedriften få allokert en dedikert rådgiver som 
vil ta kontakt. Deretter avtales videre oppfølging direkte med rådgiveren. 
For å unngå at prosjektet og bedriftene blir belastet for unødvendige 
timer og kjøretid vil rådgivningen finne sted digitalt eller fysisk ved et 
gründerhus/inkubator i fylket. I de 5 timene inngår forberedelser, 
kommunikasjon med bedriften og rådgivingen. Rådgiveren melder 
tilbake til bedriften når rammen på 5 timer er brukt opp. 

 
6. Hva om vi trenger mer enn 5 timer? 

Partnere som leverer dette tilbudet har god erfaring fra denne typen 
rådgivning og vi vet at de fleste bedriftene får deres behov dekket 
innenfor rammene som er satt.  I de tilfellene der det identifiseres et 
behov for mer rådgivning vil vi også kunne bistå bedriftene til å finne den 
rette kommersiell aktør som kan bistå videre. 



 
7. Må vi være tilknyttet et gründerhus eller inkubator for å søke? 

Nei, tilbudet er åpen for alle bedrifter i Vestfold og Telemark. Se krav til 
søknad under “Hvem kan søke”. 

 
8. Er det noen krav til rapportering? 

Nei, det er ingen formelle krav om rapportering fra bedriftene, men vi 
setter pris på tilbakemelding.  

 
9. Hvorfor gjøre dere dette? 

Målet vårt er å bidra til at det etableres og skapes flere vekstbedrifter i 
Vestfold og Telemark. Det finnes en rekke tilbud som inkubator for 
oppstartsbedrifter i fylket vårt, men de har ikke kapasitet til å tilby denne 
typen rådgivning til mange bedrifter.  Erfaring fra tidligere prosjekter 
viser også at bedrifter i denne fasen ikke søker denne typen bistand fra 
en kommersiell aktør først, men ofte benytte seg av slike tilbud etter de 
har avklart veien videre.  

 


