STATUTTER FOR NGFs FORSKNINGS- OG UTVIKLINGFOND
(Hvori opptatt Chr. Theilmanns fond):

rev 2016

1. Norsk Gartnerforbund oppretter et fond på minimum kr 5 000 000 til forsknings– og
utviklingsformål i hagebruk.
2. Fondets kapital skal ikke ha verdi på mindre enn grunnbeløpet på kr 5 000 000.
Avkastning fra fondet skal ikke brukes til grunnforskning, men kun benyttes til
oppdragsforskning og utviklingsformål.
3. Fondet skal brukes til toppfinansiering for det ønskede prosjektet.
Tildelte midler kan brukes til å løse spesifikke utfordringer i enkeltkulturer,
produksjonsteknikk, regelverkstilpasning, produktutvikling, driftsøkonomiske
undersøkelser, konsekvensanalyse, og til prosjekter som kan bidra til å utvikle
gartneri- og hagebruksnæringen.
Deler av fondets kapital kan øremerkes til anvendelse av NGFS for å dekke kostnader
i forbindelse med arbeide knyttet til å initiere og søke nye prosjekter. Bakgrunnen er
å generere mer FoU-aktivitet som styrker norske produsenters interesse og
kompetansebehov og styrke NGF som næringsorganisasjon. Størrelsesordenen på
overføringen foreslås av Hovedstyret, og årsmøtet/ledermøte vedtar budsjettene.
4. Forsknings- og utviklingsfondet forvaltes av et eget styre. NGFs hovedstyre
oppnevner dette styret. Styremedlemmene kan ikke være valgt inn i NGFs ulike
fagutvalgene eller hovedstyret.
Styret skal bestå av 5 representanter:






én blomsterprodusent
én grønnsakprodusent
én planteskoleprodusent
én representant fra forskning/rådgiving
én representant fra NGFs sekretariat.

Styremedlemmene velges for to år. To og tre representanter står på valg hvert år.
NGFs sekretariat skal være sekretær for styret.
Styret kan innhente kompetanse fra aktuelle faginstitusjoner etter behov.

5. Utdeling av midler – retningslinjer:
a. Styret tar den endelige avgjørelsen ved utdeling av midler.
b. Utdeling av midler gjøres etter følgende mønster: Hvert år tilbakeføres 8 % av
fondets avkastning til kapitalen. Resterende avkastning disponeres til
søknader.
c. Det kan deles ut inntil kr 300 000 hvert år dersom avkastningen er under dette
beløpet. Er avkastningen over 300 000 kr følges retningslinjene som beskrevet
ovenfor. I tillegg kan det deles ut midler til NGFS innenfor de rammer som
NGFs årsmøte/ledermøte vedtar.
d. En sum tilsvarende 20 % av disponibelt tildelingsbeløp kan i år med akutte
oppståtte behov tildeles i løpet av året.
e. Midler som FoU-fondets styre har tildelt, og som ikke anvendes innen tre år,
tilfaller fondets kapital.
6. Utdeling av midler – retningslinjer:
Styret skal prioritere forsknings- og utviklingsarbeid etter følgende kriterier:
i. I størst mulig omfang sammenfatte felles forskningsbehov.
ii. Kulturens størrelse og økonomiske betydning skal tillegges vekt.
iii. Det legges vekt på å støtte et vidt spekter av produksjoner i næringen.
Styret skal vise solidaritet ved akutt behov.
Både næringslivet og forskningsmiljøet kan komme med forslag til konkrete
oppgaver som er til nytte for produsentene.
7. Kriterier som søknadene bør inneholde:
a. Søknad skal være kortfattet, en side. Øvrig informasjon legges som vedlegg.
b. Tidsramme: Det skal være en bestemt tidsramme for de enkelte prosjekter
(oppgaver) som finansieres av fondet. Fondet tildeler midler for ett år av
gangen. Flerårige prosjekter må søke hvert år om støtte.
c. Økonomi: Budsjett og eventuelt foreløpig regnskap for hele prosjektet skal
vedlegges søknad.
d. Ansvarlig: Ansvarlig prosjektsøker skal tydelig presiseres, med
kontaktinformasjon og bakgrunn. Alle involverte medsøkere skal også
spesifiseres.
e. Mål for prosjektet og prosjektets plan skal spesifiseres.
f. Faglig bakgrunn for prosjektet, dokumentasjonsmetoder og analyser i
prosjektet skal beskrives.
8. Styret krever status-/sluttrapport én gang i året. Rapporten skal inneholde økonomisk
status og resultater fra prosjektet. Resultater fra prosjektet skal offentliggjøres i
Gartneryrket. Styret kan kreve at resultater fra prosjektet vederlagsfritt gjøres
tilgjengelig for kurs i NGFs regi.
9. Oppløsning: Beslutning om oppløsning av fondet tas av NGFs årsmøte. I tilfelle
oppløsning skal fondets aktiva i sin helhet tilbakeføres til NGF.

