Frågor vid ansökan om stöd till innovationsprojekt
När du ansöker om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt behöver du svara på en del frågor
om den tänkta innovationen och lämna underlag som beskriver det planerade projektet. Du svarar
på frågor och lämnar in bilagor via vår e-tjänst.
Beskriv vilket problem den tänkta innovationen kommer att lösa
Du ska utförligt och tydligt beskriva din innovationsidé och vilket problem som den tänkta
innovationen kommer att lösa. Förklara vad som är innovationen i ditt projekt och varför det är en
innovation.
Bidrar den tänkta innovationen till att förbättra konkurrenskraften för jordbruk,
trädgård eller rennäring?
Beskriv hur konkurrenskraften inom jordbruk-, trädgård eller rennäringen kommer att förbättras
genom din innovation. Beskriv vilken och hur stor påverkan din innovation kommer att ha för den
berörda sektorn.
Förklara på vilket sätt konkurrenskraften förbättras i jämförelse med de lösningar som finns på
marknaden i Sverige och internationellt.
Beskriv för vilka, inom vilket bransch och på vilket sätt som den tänkta
innovationen kommer att ha betydelse
Beskriv målgruppen för innovationen. Ange även målgruppens storlek samt hur många av
målgruppen du förväntar dig att innovationen kommer att nå.
Beskriv en tänkt prisbild för innovationens slutanvändare. Om innovationen är av sådan karaktär
att det inte kommer att finnas en direkt betalande marknad ska du kunna förklara och kvantifiera
vilken nytta målgruppen kommer att få av den tänkta innovationen.
Kommer den tänkta innovationen att bidra till att förbättra miljö och klimat?
Beskriv hur ditt projekt bidrar till att uppfylla miljömålen samt hur miljö och klimat kommer att
förbättras genom din innovation.
Kommer den tänkta innovationen bidra till nya produkter, tjänster, processer eller
arbetsmetoder?
Du ska beskriva och förklara om den tänkta innovationen kommer att bidra till nya produkter,
tjänster, processer eller arbetsmetoder. Beskriv även vilka nya produkter,
tjänster, processer eller arbetsmetoder som ditt projekt bidrar med. Gör en omvärldsanalys och
beskriv eventuellt liknande lösningar i Sverige och internationellt samt hur din innovation skiljer
sig från dem. Du ska beskriva för vem och på vilket sätt den tänkta innovationen kommer att ha
betydelse.
Vad händer efter projektet och vilka är planerna för lansering och försäljning?
Beskriv marknaden för innovationen. Du ska ha en plan för hur innovationen ska introduceras på
marknaden. I planen ska du beskriva hur du ska göra insteg på marknaden eller hur du ska se till

att den tänkta innovationen kommer till användning i större skala. Gör en uppskattning av
kostnaden eller värdet för målgruppen för att använda den nya produkten, tjänsten, processen eller
arbetsmetoden.
Hur kommer du att rapportera eventuellt vidare forsknings- och utvecklingsbehov
som gäller innovationsprojektet?
Vid behov bör du upprätta en plan för att rapportera eventuellt vidare forsknings- och
utvecklingsbehov.
Samarbetspartners
Ange namn och organisationsnummer på alla samarbetspartners, det vill säga de projektdeltagare
som skriver under samarbetsavtalet.
Gruppdeltagare
Ange de personer som ska representera projektets samarbetspartners och på vilket sätt deras
kompetens behövs i projektet. Beskriv varje samarbetspartners roll i projektet. Bifoga gärna CV
på de personer som ingår i gruppen.
Projektorganisation
Ange både gruppdeltagare och externa personer som projektet ska köpa tjänster ifrån. Om namn
på ansvarig person saknas vid ansökningstillfället ange aktör som ska ansvara för viss roll och
kompetens.
Andra uppgifter du behöver lämna vid ansökan om stöd
 Namn på insatsen
 Om du är skyldig att redovisa moms för projektet
 Om du har ansökt om eller fått andra stöd för hela eller delar av samma projekt utöver det
som framgår av finansieringsplanen
 Om verksamheten fått annat statligt, kommunalt eller offentligt stöd under de senaste tre
beskattningsåren
 Budget och finansiering
 Var ni ska genomföra projektet
Bilagor du måste skicka in
1. Samarbetsavtal
Du ska bifoga ett underskrivet samarbetsavtal vid ansökan om stöd. Samarbetsavtalet ska
innehålla en överenskommelse för hur ansvaret ska fördelas mellan de deltagare som ingår i
innovationsgruppen. Det är viktigt att det framgår vem som ska ta emot stödet samt hur stödet är
tänkt att fördelas mellan projektets samarbetspartners. Det ska också framgå hur gruppen planerar
att skydda affärsidé och kunskap under och efter genomfört innovationsprojekt. Sambetsavtalet
ska reglera immateriella rättigheter som kan uppstå i projektet. Landsbygdsnätverket har tagit
fram en mall för ett sådant samarbetsavtal som du kan använda.
2. Budgetmall
Din ansökan ska innehålla en detaljerad aktivitets- och tidsplan samt specificerade utgifter
kopplade till varje aktivitet. Det gör du i budgetmallen som du kan hämta här.
Du gör en detaljerad aktivitets- och tidplan genom att tydligt beskriva vad du ska göra i varje
aktivitet samt ange en omfattning för arbetet. Det ska framgå av den detaljerade aktivitets- och
tidplanen hur ni har beräknat summan för projektets aktiviteter. Du kan använda dig av
anvisningen om hur du fyller i budgetmallen och anvisningen om hur du specificerar dina utgifter.

Jordbruksverket ersätter faktiskt utbetalda lönekostnader för personer som arbetar inom projektet
och som tillhör innovationsgruppen. Du kan inte köpa tjänster av aktörer som har skrivit under
samarbetsavtalet. Dessa kostnader ska redovisas som utgifter för löner och utgifter för indirekta
kostnader.
Bilagor du kan behöva skicka in
 Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller beviljats sådant
 Andra bilagor som har betydelse för ansökan
 Förklaringar till de aktiviteter och utgiftsposter som du har tagit upp i budgetmallen.
Jordbruksverket behöver veta hur du har gjort för att beräkna aktiviteterna och
utgiftsposterna i budgetmallen.
Du ska anmäla ändringar
Vi förstår att aktiviteter kan behöva justeras under projektets gång eftersom vägen till
innovationen inte är självklar från början. Det är däremot viktigt att du anmäler alla större
förändringar i projektet till Jordbruksverket. Blankett för anmälan av ändringar finns här.

