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Retningslinjer for søknad om tilskudd til aktiviteter  
for økt handel og byliv
Handels-, service- og serveringsnæringene, som er en viktig del av bylivet, har som følge av
korona-pandemien vært hardt rammet det siste året. Byrådet ønsker å bidra til økt byliv og en
styrket handels-, service og serveringsvirksomhet. Det er satt av 29,5 mill. kroner til
fellesprosjekter og bedriftsrettede aktivitetstilskudd. Det er videre satt av 4,5 mill. kroner fra
Bilfritt Byliv satsingen som skal benyttes til tiltak og aktiviteter hvor man tar i bruk byens
gater, plasser, torg eller veiareal. Kroner 600 000 settes av til intern koordineringsressurs. Det
lyses derfor ut totalt 34 mill. kroner som skal gå til prosjektet RestartOslo 2021. Hele
satsingen skal rettes mot byens og regionens befolkning i tillegg til nasjonale tilreisende.

1. Formål og overordnede føringer for utlysing av tilskudd
Tilskuddsordningen skal avhjelpe situasjonen for virksomheter som er særlig hardt rammet av
lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Utlysing av tilskudd til aktiviteter for økt handel og
byliv skal bidra til å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og styrke
handels-, service og serveringsnæringene i områdene hvor pandemien har hatt størst
innvirkning. Byliv defineres i disse retningslinjene som beskrevet i «Handlingsprogram for
økt byliv».

Utlysingen er delt i tre:
Søkere står fritt til å søke om tilskudd til flere prosjekter/tiltak som passer beskrivelsen under:

1.1 Fellesprosjekter – 9,5 mill.
▪  Utvikling og koordingering av felles-tiltak som eksempelvis markedsdager, bydelsarrangement  
 og annet for restart av et område fortrinnsvis innenfor utlysingens geografiske avgrensing

▪  Profileringskampanje for profilering av Oslo som trygt reisemål
 
Hvem kan søke:
▪  Klynger, foreninger, reklamebyrå, kreative miljøer og andre grupperinger som kan vise til et 
 samarbeid mellom handels-service og serveringsnæringen i utlysingens geografiske område.

1.2 Bedriftsrettet aktivitetstilskudd - 20 mill.
▪  Direkte tilskudd til virksomheter for gjennomføring av aktiviteter fortrinnsvis knyttet til felles-
 tiltak utviklet i pkt.1.

Hvem kan søke:
▪  Bedrifter og virksomheter fortrinnsvis innenfor utlysingens geografiske område.

1.3 Levende gater (Lavterskel aktivitetstilskudd) - 4,5 mill.
▪  Tilskudd til aktiviteter hvor man tar i bruk gater, plasser, torg eller veiareal. Det er ønskelig at 
 aktiviteter knyttes til felles-tiltak utviklet i pkt.1 - eller kan vise til at tiltaket støtter formålet  
 med RestartOslo.



Hvem kan søke:
▪  Søkere kan være enkeltpersoner, butikker, borettslag/ sameier, lag, foreninger, gårdeiere og andre
 grupperinger.

2. Hvor må tiltaket finne sted
Tilskudd kan gis innenfor følgende geografiske avgrensing: De 13 delområdene i Handlingsprogram  
for økt byliv (pluss Grønland og Tøyen), skjenkeringen og strøksgatene med etablert byliv. Det vil bli 
utarbeidet et kart basert på disse premissene som følger utlysingen.

3. Vilkår for tildeling av tilskudd
Ved tildeling av tilskudd vil følgende vektlegges:
 a)  At tiltaket bidrar til byliv og økt bruk av byrommene
 b)  At tiltaket bidrar til merverdi for nærliggende handels, service og serveringsnæring.
 c)  At tiltaket er allment tilgjengelig vil være viktig - gratisarrangementer vil prioriteres.
 d) Arrangørens gjennomføringsevne
 e) Egenandel/ egeninnsats
 f) Andre tiltak som kan tenkes å fremme formål i punkt 1.
 g) Andre opplysninger som søker mener er viktig for behandling av søknaden. 
 h)  Maks. søknadsbeløp er 2 mill. kroner pr. organisasjonsnummer * (flere org.nr. kan søke  
  sammen og men hver enkelt kan maks tildeles 2. mill.)

4. Det gis ikke tilskudd til:
▪  Tiltak som åpenbart ikke dekker formålet i punkt 1,

▪  Tiltak som har funnet sted.

▪  Tiltak som allerede er planlagt gjennomført (eks. drift av årlige kommersielle arrangementer. 
 Kan fravikes dersom planlaget aktiviteter utvides og med tiltak som gir merverdi til nærliggende  
 handel, servering og byliv.

▪  Det gis ikke tilskudd til tiltak som konkurrerer med eller vil fortrenge planlagt eller eksisterende  
 aktivitet.

5. Søknadsbeløp og frist for innsending av søknad
Søknadsfrist er:
▪  25.06.2021

▪  15.08.2021

Søknad sendes gjennom elektronisk søknadsskjema som du finner på www.oslobusinessregion.no 
Søknad merkes: Restart Oslo – navn på søker/ tiltak

6. Krav til søknaden
Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av den som søker eller den som har myndighet til å 
forplikte vedkommende søker.

http://www.oslobusinessregion.no


Søknaden skal inneholde/vedlegges følgende:
 a)  Søknadsbeløp.
 b)  Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, herunder formål, sted og dato/periode for 
  gjennomføringen.
 c)  Beskrivelse av hvordan tiltaket/ aktiviteten bidrar til å oppfylle formålet og overordnede 
  føringer i pkt.1.
 d)  Informasjon om de ansvarlige og oversikt over medvirkende.
 e) Budsjett med finansieringsplan - budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter og forventede  
  inntekter i tilknytning til tiltaket.

7. Vilkår for tildeling av tilskudd
I vedtak om tilskudd gis nærmere vilkår for tildelingen, herunder:

 a)  Det skal fremkomme tydelig i profileringen eller ved annen kunngjøringsform at tiltaket er en del 
  av “RestartOslo - Oslo kommune”.
 b)  Kommunen skal informeres i forkant dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i 
  tiltakets/prosjektets innhold.
 c)  Det kan gis tillatelse til å utsette og/eller endre tiltak på grunn av nasjonale eller kommunale 
  smittevern restriksjoner.
   a. Anmodning om utsettelse sendes i e-post til restart@oslobusinessregion.no
 d)  Det er krav om rapportering og regnskap, jf. pkt.9. Det stilles krav om separate regnskap av 
  hensyn til reglene om statsstøtte.

Alle aktiviteter forutsettes gjennomført innenfor de til enhver tid gjeldende lokale og
nasjonale smittevernregler.

Dersom du mottar støtte, står du selv ansvarlig for å innhente nødvendige kommunale tillatelser til 
gjennomføring av tiltaket. Intern koordineringsgruppe i Restart vil være behjelpelig med relevant 
informasjon og bidra til å samordne prosessen.

8. Utbetaling av tilskudd
Tilskudd utbetales etter mottak av nødvendig dokumentasjon (kontonummer eller faktura).
Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom tiltaket ikke er igangsatt eller påkrevet dokumentasjon
for utbetaling ikke er innsendt innen fastsatt frist i tilsagnsbrev.

9. Rapport og regnskap
Prosjektrapport og -regnskap for bruk av tilskuddet skal innsendes senest seks - 6 - uker etter
at tiltaket er avsluttet. Det vil bli tilgjengeliggjort et enkelt skjema for kortfattet prosjektrapportering. 
Rapport skal inneholde en vurdering av tiltakets effekt på utlysingens formål om økt handel og byliv.

10. Kontroll med bruk av midler
Oslo kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler.
Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og relevant 
dokumentasjon, m.m.
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11. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet - eller
deler av det - ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt,
bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, 
eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

12. Saksbehandling og klageadgang
Alle søkere vil få svar på sine søknader. Oslo kommune vil vektlegge en rask prosess.

Vedtak om tilskudd og avslag på søknader utgjør enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2
første ledd bokstav b. Underretning om vedtaket skal skje skriftlig og være begrunnet.

Vedtak kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.
Klagen skal sendes kommunen postmottak@byr.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt 
underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32. 
Klagen skal begrunnes.

* Tilskuddet tildeles etter reglene for bagatellmessig støtte. Dette betyr at din virksomhet kan i henhold til regelverket Ikke motta 
mer enn 2 mill. kroner i bagatellmessig støtte de siste tre regnskapsårene. Eventuell mottatt offentlig støtte må oppgis i søknaden.
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