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DGO - Tilskudd til markedsføringstiltak 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Den Gyldne Omvei innvilges en støtte  på inntil kr. 100.000,- fra næringsfond som tilskudd  til 
markedsføringstiltak for 2014. 

Det forutsettes at tilskuddet brukes til markedsføring som er med på å synliggjøre Inderøys generelle 
kvalitet som nærings- og bostedkommune.

Vedlegg

1 Tilsagnsbrev - tilsagn til markedsføringstiltak 2014

Bakgrunn og vurdering
Det vises til vedlagte tilsagnsbrev

Konklusjon
Se rådmannens forslag til vedtak.
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Tilsagnsbrev

Søknadsår 2014

Støtteordning Kommunalt næringsfond Inderøy

Tittel Tilskudd til markedsføringstiltak 2014

Søker Den Gyldne Omvei SA

Gyldig til dato 31.12.2014

Arkivsak 12/2751 Tilsagnsnr 2014-000009

Status Innvilget

Saksbehandler

E-post Mobil 

Vurdering
Vurdering av denne søknaden skjedde i enhet næring og miljø 21. mai 2014. til stede på møte var 

Lars Daling og Ketil Verdal.

Den Gyldne Omvei (DGO) søker Inn-Trøndelag lokalt næringsfond Inderøy om kr. 120.000,- i 

markedsføringstilskudd for 2014.

I søknaden begrunnes det med DGO sitt høye ambisjonsnivå for seg selv og for Inderøy. DGO er en 

sterk merkevare som må utvikles kontinuerlig og DGO sine markedsføringstiltak, vektlegger i økende 

grad profilering av Inderøy kommune.

Rådmannen deler fullt og helt søker sin vurdering av DGO`s betydning for næringsliv og bosetting. 

Støtte er DGO er i utgangspunktet en støtte til andelslaget DGO, men også en indirekte støtte til de 

mange medlemsbedriftene. I kommunens næringsplan er det presisert at DGO er kommunens 

sterkeste merkevare og omdømmebygger.

Inderøy kommune har synliggjort dette gjennom at DGO er gitt hovedansvaret for utvikling av 

Inderøy som bærekraftig destinasjon og vertskapskommune.

DGO er utenfor kommunen kanskje vel så kjent som selve navnet Inderøy kommune. Rådmannen ser 

derfor at det er god grunn til å støtte opp under både begrepet Den Gyldne Omvei og bedriftene som 

utgjør andelslaget. 

I henhold til vedtektene skal næringsfondsmidler brukes til utvikling ikke drift.  Etter rådmannens 

vurdering er tiltakene i søknaden både drift og utviklingsrettet.  DGO ble gitt støtte fra næringsfond 

på kr. 100.000,- til markedsarbeid i 2013. I vedtaket den gang ble det åpnet for at det vil bli vurdert 

mulig ytterligere kommunal støtte til markedsarbeid ut over 2013.  Rådmannen tilrår under tvil 

tilskudd til markedsføringstiltak for 2014. Før en eventuell søknad neste år ønsker rådmannen å 

komme i tidlig dialog med DGO, for å få en avklaring i forholdet drift/utvikling.  

Med bakgrunn i en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at Den Gyldne Omvei gis tilskudd til 

markedsføringstiltak for 2014. Støttesummen begrenses til kr. 100.000,- som i henhold til vedtektene 

for næringsfond, er maksimal støtte for enkeltprosjekt.Det forutsettes at tilskuddet brukes til 
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markedsføring som er med på å synliggjøre Inderøys generelle kvalitet som nærings- og 

bostedskommune. 

Rådmannens forslag til vedtak:

Den Gyldne Omvei innvilges en støtte  på inntill kr. 100.000,- fra næringsfond som tilskudd  til 

markedsføringstiltak for 2014. Det forutsettes at tilskuddet brukes til markedsføring som er med på å 

synliggjøre Inderøys generelle kvalitet som nærings- og bostedkommune.

Finansieringskilder

Innvilgetbeløp 100 000Søknadsbeløp 120 000

Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført

Tilskudd Inderøy 
kommune

2014 INV lok Inderøy
Inv lokalt 2014

21.05.2014
100 000 100 000 0

Sum finansieringskilder 100 000 100 000 0

Prosjektbeskrivelse

Kort beskrivelse

DGO har høye ambisjoner for Inderøy og oss selv, næringsmessig så vel som bidragsyter til en god 

plass å leve.

Prosjektbeskrivelse

Søknad om tilskudd til markedsføringstiltak for 2014

DGO har høye ambisjoner for Inderøy og oss selv, næringsmessig så vel som bidragsyter til en god 

plass å leve. Skal DGO nå målene, må vi samarbeide med reiseliv, bondeliv, øvrig næringsliv og 

offentlige tjenester.  Vi er i gang. DGO gjennomfører prosjekter som samfunnsaktør. Det nyeste er 

InderøyVert, hvor vi sammen med Inderøy Næringsforening har involvert både handelsnæring, 

ungdommer og det offentlige. 

Kjernen i Inderøys reiseliv er DGO.  Flere bedrifter er etablert som en følge av et sterkt DGO. 

Knoppskytingen vil fortsette dersom DGO forblir en sterk merkevare og DGO må utvikles 

kontinuerlig. I DGO sine markedsføringstiltak, vektlegger vi i økende grad profilering av Inderøy 

kommune som helhet, fremfor enkeltaktører i DGO. Dermed blir DGO sin markedsføring også 

Inderøy kommune sin markedsføring "Best i lag".

Om DGO er kjernen,har også vi mange leverandører. Vi selger et vakkert landskap, det skal tas vare 

på. Vi selger tilgjengelighet som krever gode veier, hyppige tog, mange flyruter.  Vi selger ro og 

matkvalitet som krever politiske beslutninger som ivaretar muligheten til å gjøre det. Vi er et lag.
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Synlighet krever markedsføring for «syns du ikke, finns du ikke». Markedsføring er ferskvare og det 

koster. Vi har lagt oss på et moderat ambisjonsnivå, men er hele tiden nødt til å minne markedet om 

vår eksistens, følge trender og informere, arbeide med nye markeder og nye markedskanaler. 

«Vil du spare penger på markedsføring, kan du vel også spare tid ved å stoppe klokken.» 

Reiselivet i Trøndelag er i vekst og det er bra, men det betyr også at konkurransen skjerpes og det 

krever sitt om vi vil holde vår posisjon og helst bli enda sterkere.

Resultatet av fjorårets markedsføring viser en fin økning i omsetning. DGO er en foretrukket 

samarbeidspartner bl.a. på Grüne Woche og som foredragsholder. Markedsføringens betydning vises 

best gjennom medlemmenes nye prosjekter og produkt. De har tro på framtiden. Gangstad 

planlegger nytt ysteri, Gulburet skal bygge nytt bakeri/kjøkken, Strømnes har hatt 2 byggeprosjekter i 

2014, Mosvik Brygge har ferdigstilt del 1 av en større restaurering osv. I tillegg kommer en rekke nye

produkter på de enkelte bedrifter.

DGO ønsker å være en bærebjelke i Inderøy med støtte av kommunen. Vi ønsker oss både finansiell 

støtte så vel som samarbeid i konkrete markedsoppgaver. Vi har derfor satt opp at 40.000 av de 

120.000 vi søker om er i tiltak vi samarbeider om.

Søknaden er kort. Bak dette ligger et grundig planarbeid. Vi er i en strategiprosess hvor ny 

markedsplan og digital strategi inngår. Vi oversender gjerne disse når de er vedtatt av medlemmene.

Markedsføringstiltak 2014

•    Kommunens egne markedsføringsprioriteringer - samkjøring

•    DGO-brosjyre med distribusjon. 

o    Opplag: 30.000 

•    VisitInnherred.com og Innherredsguiden

o    Website og annonser i papirutgave. Opplag 75 000 i språkene norsk, engelsk og tysk

•    Sommeravisa

o    Opplag 70.00 Fulldistribusjon inkl. deler av Trondheim.

•    Utvikling av digital markedsføring

•    Nytt profileringsmateriell hos medlemmer

o    Jægtvoldens foaje

o    HvemErJeg-prosjekt – bildepromotering av medlemmer

•    Besøkssenteret i Trøndelag Reiseliv

o    Kjøp av hylleplass på besøkssenteret    
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o    Etablere løsning for salg av DGO elektroniske gavekort

Budsjett

Samkjøring kommunen    40.000

DGO-brosjyre    40.000

Reisehåndboka 2014 - Trøndelag Reiseliv    30.000

Innherredsguiden – VisitInnherred    60.000

Juleannonsering    20.000

Sommerannonsering    80.000

dgo.no og sosiale media    100.000

Profileringsmateriell Jægtvolden, prosjekt HvemErJeg    30.000

Besøkssenteret i Trøndelag Reiseliv    30.000

SUM    430.000

Finansiering

Egenkapital DGO    150.000

Egeninnsats og -kapital medlemmer    160.000

Kommunalt tilskudd    120.000

SUM    430.000

Vi tillater oss å søke om kr. 120.000,- og imøteser Deres positive svar.

Inderøy 13.mai 2014

Med vennlig hilsen

Den Gyldne Omvei

Liv Elin Olsen

leder   
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Den Gyldne Omvei SA
Org.nr:987688092

C/O leder Liv Elin Olsen "Gulburet" 
Sandvollanveien 391
7670 INDERØY

97739502

Kontakt-
person 

DGO-leder v/ Liv Elin Olsen Sandvollanveien 391
7670  INDERØY

97739502

Prosjekt-
leder

- -
    

-

Spesifikasjon

Bakgrunn

DGO har høye ambisjoner for Inderøy og oss selv, næringsmessig så vel som bidragsyter til en god 

plass å leve. Skal DGO nå målene, må vi samarbeide med reiseliv, bondeliv, øvrig næringsliv og 

offentlige tjenester.  Vi er i gang. DGO gjennomfører prosjekter som samfunnsaktør. Det nyeste er 

InderøyVert, hvor vi sammen med Inderøy Næringsforening har involvert både handelsnæring, 

ungdommer og det offentlige. 

Kjernen i Inderøys reiseliv er DGO.  Flere bedrifter er etablert som en følge av et sterkt DGO. 

Knoppskytingen vil fortsette dersom DGO forblir en sterk merkevare og DGO må utvikles 

kontinuerlig. I DGO sine markedsføringstiltak, vektlegger vi i økende grad profilering av Inderøy 

kommune som helhet, fremfor enkeltaktører i DGO. Dermed blir DGO sin markedsføring også 

Inderøy kommune sin markedsføring "Best i lag".

Om DGO er kjernen,har også vi mange leverandører. Vi selger et vakkert landskap, det skal tas vare 

på. Vi selger tilgjengelighet som krever gode veier, hyppige tog, mange flyruter.  Vi selger ro og 

matkvalitet som krever politiske beslutninger som ivaretar muligheten til å gjøre det. Vi er et lag.

Synlighet krever markedsføring for «syns du ikke, finns du ikke». Markedsføring er ferskvare og det 

koster. Vi har lagt oss på et moderat ambisjonsnivå, men er hele tiden nødt til å minne markedet om 

vår eksistens, følge trender og informere, arbeide med nye markeder og nye markedskanaler. 

«Vil du spare penger på markedsføring, kan du vel også spare tid ved å stoppe klokken.» 

Reiselivet i Trøndelag er i vekst og det er bra, men det betyr også at konkurransen skjerpes og det 

krever sitt om vi vil holde vår posisjon og helst bli enda sterkere.

Resultatet av fjorårets markedsføring viser en fin økning i omsetning. DGO er en foretrukket 

samarbeidspartner bl.a. på Grüne Woche og som foredragsholder. Markedsføringens betydning vises 

best gjennom medlemmenes nye prosjekter og produkt. De har tro på framtiden. Gangstad 

planlegger nytt ysteri, Gulburet skal bygge nytt bakeri/kjøkken, Strømnes har hatt 2 byggeprosjekter i 

2014, Mosvik Brygge har ferdigstilt del 1 av en større restaurering osv. I tillegg kommer en rekke nye 

produkter på de enkelte bedrifter.
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DGO ønsker å være en bærebjelke i Inderøy med støtte av kommunen. Vi ønsker oss både finansiell 

støtte så vel som samarbeid i konkrete markedsoppgaver. Vi har derfor satt opp at 40.000 av de 

120.000 vi søker om er i tiltak vi samarbeider om.

Søknaden er kort. Bak dette ligger et grundig planarbeid. Vi er i en strategiprosess hvor ny 

markedsplan og digital strategi inngår. Vi oversender gjerne disse når de er vedtatt av medlemmene.

Prosjektmål

Markedsføringstiltak 2014

•    Kommunens egne markedsføringsprioriteringer - samkjøring

•    DGO-brosjyre med distribusjon. 

o    Opplag: 30.000 

•    VisitInnherred.com og Innherredsguiden

o    Website og annonser i papirutgave. Opplag 75 000 i språkene norsk, engelsk og tysk

•    Sommeravisa

o    Opplag 70.00 Fulldistribusjon inkl. deler av Trondheim.

•    Utvikling av digital markedsføring

•    Nytt profileringsmateriell hos medlemmer

o    Jægtvoldens foaje

o    HvemErJeg-prosjekt – bildepromotering av medlemmer

•    Besøkssenteret i Trøndelag Reiseliv

o    Kjøp av hylleplass på besøkssenteret   

o    Etablere løsning for salg av DGO elektroniske gavekort

Forankring

DGO vedtekter og "Inderøy 2020"

Prosjektorganisering

Gjennom styret i DGO

Samarbeidspartnere

alle medlemmer i DGO, Inderøy kommune adm. (næring)

Aktiviteter

•    Kommunens egne markedsføringsprioriteringer - samkjøring

•    DGO-brosjyre med distribusjon. 

o    Opplag: 30.000 
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•    VisitInnherred.com og Innherredsguiden

o    Website og annonser i papirutgave. Opplag 75 000 i språkene norsk, engelsk og tysk

•    Sommeravisa

o    Opplag 70.00 Fulldistribusjon inkl. deler av Trondheim.

•    Utvikling av digital markedsføring

•    Nytt profileringsmateriell hos medlemmer

o    Jægtvoldens foaje

o    HvemErJeg-prosjekt – bildepromotering av medlemmer

•    Besøkssenteret i Trøndelag Reiseliv

o    Kjøp av hylleplass på besøkssenteret    

o    Etablere løsning for salg av DGO elektroniske gavekort

Målgrupper

Turister, besøkende, grupper, organisasjoner, næringsliv, offentlig

Resultat

Økt omdømme- og omsetning Inderøy næringsliv

Effekter

Økt omdømme- og omsetning Inderøy næringsliv

Tids- og	kostnadsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

2011-2013 Inderøy kommune

Tidsplan

Markedsføringstiltak 2014

•    Kommunens egne markedsføringsprioriteringer - samkjøring

•    DGO-brosjyre med distribusjon. 

o    Opplag: 30.000 

•    VisitInnherred.com og Innherredsguiden

o    Website og annonser i papirutgave. Opplag 75 000 i språkene norsk, engelsk og tysk

•    Sommeravisa

o    Opplag 70.00 Fulldistribusjon inkl. deler av Trondheim.

•    Utvikling av digital markedsføring
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•    Nytt profileringsmateriell hos medlemmer

o    Jægtvoldens foaje

o    HvemErJeg-prosjekt – bildepromotering av medlemmer

•    Besøkssenteret i Trøndelag Reiseliv

o    Kjøp av hylleplass på besøkssenteret    

o    Etablere løsning for salg av DGO elektroniske gavekort

Godkjent kostnadsplan

Tittel 2014 2015 2016 2017 2018 SUM

Besøkssenter Trøndelag 
Reiseliv, Trondheim   30 000   30 000

DGO brisjyre   40 000   40 000

dgo.no og sosiale media   100 000   100 000

Innherredsguiden, 
VisitInnherred   60 000   60 000

Juleannonsering   20 000   20 000

markedsføring samkjørt 
med Inderøy kommune   40 000   40 000

Profileringsmateriell 
Jægtvolden hotell   30 000   30 000

Reisehåndboka 2014, 
Trøndelag Reiseliv   30 000   30 000

Sommerannonsering   80 000   80 000

Sum kostnad 430 000 430 000

Godkjent finansieringsplan

Tittel 2014 2015 2016 2017 2018 SUM

Egeninnsats og kapital 
DGO medlemmer   160 000   160 000

Egenkapital DGO   150 000   150 000

Tilskudd Inderøy kommune   120 000   120 000

Sum finansiering 430 000 430 000

Geografi

1729-Inderøy, 1723-Mosvik, 1756-Inderøy

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Kommunalt Næringsfond Søknad Markedsføringstiltak 2014.docx 1 397 869 15.05.2014
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