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1.1 Mål og kriterier
1.1.1


Øke omsetningen av egenprodusert tradisjonell duodji

1.1.2


Mål

Kriterier for måloppnåelse

Økt lønnsomhet og omsetning hos duodjiutøvere

1.2 Søknadens form og innhold
1.2.1







Hvem kan søke

Enkeltpersonforetak og aksjeselskap som driver virksomhet innen duodji og som har en
omsetning minimum over kr 50 000 ekskl. merverdiavgift. Eiere i aksjeselskaper skal oppfylle de
samme kravene til duodjiregisteret som enkeltpersonsforetak. Det gjelder i forhold til kompetanse,
kriteriene for å stå i Sametingets valgmanntall og godkjenning av produktene. Det forutsettes at
ansatte i aksjeselskaper har duodjifaglig kompetanse
Søker må oppfylle kriterier for registrering i Sametingets valgmantall, men trenger ikke å være
innført i manntallet. I spesielle tilfeller kan det dispenseres fra dette kravet.
Søker må dokumentere at de oppfatter seg selv som same, og som enten
- har samisk som hjemmespråk, eller
- har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk,
- eller er barn av person som står eller har stått i manntallet
Foretak og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i merverdiaviftsregisteret i
Norge.

1.2.2

Søknadsfrist

 01.06.
Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

1.2.3




Krav til søknaden

Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
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Følgende opplysninger skal legges ved søknaden:

Kontospesifisert regnskap (standard kontoplan for duodji), skal være bekreftet av autorisert
regnskapsfører.
 Bekreftet omsetning av godkjent egenprodusert duodji, skal være bekreftet av autorisert
regnskapsfører
 Liste over solgte varer med type produkt, antall og sluttsum
 Bilde av hvert enkelt produkt som ønskes godkjent i duodjiregisteret, materialvalg må oppgis
 Næringsoppgave for forrige år
 Skattemelding (likning) for forrige år
 Skattemelding for merverdiavgift (omsetningsoppgaver) og bekreftelser på at merverdiavgift er
betalt (bankutskrift/kvitteringer)
Souvenirer, salg mellom nærstående slektninger og salg mellom ektefeller kan ikke ikke inngå i
beregningsgrunnlaget for omsetning av egenprodusert duodji.

1.2.4



Vilkår til søker

Søkerens virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder skatte-,
avgifts- og regnskapslovgivningen.
Søker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden,
inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

1.3 Søknadsbehandling
1.3.1




Søknadsbehandling

Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.
Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
Sametinget kan spørre etter mer dokumentasjon eller innkalle til en avklaringssamtale.
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