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Oversikt over søknadsskjema BIO-ordningen 2020 
 

 
 
Sammendrag av virksomhetens opplæringsbehov 
Gi en kort og konsis beskrivelse av virksomhetens opplæringsbehov på inntil 500 tegn. 
 
Type opplæring og målsetting med opplæringen 
Beskriv hvilken type opplæring dere søker om tilskudd til, og hva som er målsettingen med 
opplæringen.  
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Hvordan har koronautbruddet påvirket bedriften? 
Beskriv hvordan koronautbruddet har påvirket driftsgrunnlaget/markedssituasjonen for 
bedriften. 
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Planer om bemanning og opplæring? 
Har koronautbruddet påvirket bedriftens planer mht bemanning og opplæring? 
Hvis ja, beskriv hvordan. 
 
Permittering/oppsigelser? 
Hvis bedriften har måttet permittere ansatte de siste 6 månedene, beskriv dette her.  
Hvor mange er evt permittert/sagt opp, og når skjedde det? 
 
Vil opplæringsplaner lette på situasjonen? 
Vil opplæringsplanene avverge eller reduseres behovet for oppsigelser/permitteringer, og 
evt hvordan? 
 

 
Godkjent lærebedrift? 
Er bedriften godkjent som lærebedrift? 
 
Søker bedriften om midler fra andre? 
Søker eller mottar bedriften støtte til opplæring fra andre instanser?  
Hvis ja, hvilke andre instanser mottar dere støtte fra, hvor mange ansatte gjelder dette, og 
hvor mange kroner er det snakk om i støtte fra andre?  
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Opplæringens betydning for bedriften 
Beskriv opplæringens betydning for bedriftens videre utvikling. 
 
Omfang av oppæringen 
Hvor mange ansatte har bedriften (totalt antall)? 
Hvor mange ansatte skal opplæringen omfatte? 
 
Egenerklæring om bedriftens økonomiske situasjon 
Beskriv bedriftens økonomiske utvikling de siste årene, inkluder økonomi, planer for 
bemanning, vekst m.m. 
Legg evt ved vedlegg som ytterligere beskriver bedriftens økonomiske situasjon. 
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Kostnadsoverslag-/plan 
Kostnadene skal spesifiseres for de ulike aktivitetene i opplæringsprosjektet. 
Kostnadsoverslaget må være så spesifikt at det lett kan kontrolleres i ettertid.   
 
Du oppretter her en kostnadsplan (budsjett) som består av en eller flere rader. Hver rad i 
kostnadsplan består av en beskrivelse (kolonne "Budsjettpost") og kronebeløp (kolonnene 
med årstall i heading). Normalt vises kostnadsplan med mulighet for innlegging av kostnader 
over 3 år. For ett-årige prosjekter fyller du kun inn kronebeløp i første kolonne. 
 
Redigering av kostnadsplan 

• Du kan legge til nye rader i kostnadsplan ved å klikke på knappen [Ny rad i 
kostnadsplan].  

• Du kan slette rader i kostnadsplan ved å (1) merke aktuelle rader og (2) klikk på 
knappen [Slett rad (merket)] 

Kostnader angitt i beregningsgrunnlag her skal som standard ikke inkludere MVA. Dersom 
noe annet er spesifisert i publiseringstekst for valgte støtteordning, må du forholde deg til 
krav i publiseringstekst. 
 
Kommentarer til kostnadsplan 
Skriv inn kommentarer til innlagte kostnadsplan. Kommentarene blir inkludert på søknad 
som sendes inn til forvalter. 
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Geografisk nedslagsfelt 
Kryss av for en eller flere kommuner hvor aktivitetene i prosjektet skal foregå.  
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Vedlegg 
Last opp filer og legg ved søknad. Det er kun mulig å laste opp en fil av gangen. Så gjenta 
prosedyren beskrevet under for hver fil. 
For å laste opp en fil gjør følgende: 

1. Klikk på første felt i rubrikk på siden under med tittel tilsvarende "Bla gjennom" og 
velg lokal fil på din maskin. 

2. Klikk deretter på knappen [Start opplasting] 
 
Merk: Det er obligatoriske vedlegg til denne støtteordningen. Søknader som ikke har lastet 
opp obligatoriske vedlegg, vil få søknaden i retur. 
 


