Så här bedömer vi ansökningar om stöd för att genomföra
innovationsprojekt inom EIP, Europeiska innovationspartnerskapet
En mer detaljerad beskrivning av hur vi prioriterar dessa ansökningar hittar du i den nationella
handlingsplanen som finns på Jordbruksverkets webbplats.

Projektet bidrar till att förbättra konkurrenskraften för jordbruk, trädgård
och rennäring
Vi prioriterar investeringar som leder till ökad effektivitet och därmed förbättrad konkurrenskraft.
Ökad effektivitet kan både innebära ökad produktivitet och förbättrad kvalitet. Här prioriterar vi
därför innovationer som



har en tydlig inriktning mot ökad effektivitet
har potential att öka effektiviteten

Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster, processer eller
arbetsmetoder
För att räknas som en innovation ska investeringen vara ny eller väsentligt förbättrad när det gäller
kapacitet, användarvänlighet, ingående komponenter eller delsystem. Den ska också ha potential att
introduceras på marknaden. Vi prioriterar innovationer som




är nya på den svenska marknaden inom aktuell bransch
kan ha betydelse för en stor andel inom aktuell bransch
är ny och tillämpbara på den internationella marknaden för aktuell bransch

Projektet bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
Vi prioriterar innovationer som kan minska jordbrukets negativa miljö-, och klimatpåverkan eller öka
dess positiva miljö-, och klimatpåverkan. Det kan till exempel vara en innovation som leder till
minskad energiåtgång. Det kan också vara en innovation som stimulerar produktion och användning
av förnybar energi eller minskade utsläpp av växtnäringsämnen. Vi prioriterar därför innovationer
som





bidrar till att nå nationella miljökvalitetsmål när det gäller att minska negativ miljöpåverkan
eller öka positiv miljöpåverkan
har som främsta syfte att minska negativ miljöpåverkan och/eller öka positiv miljöpåverkan
bidrar till stor minskad negativ miljöpåverkan
bidrar till en stor ökad positiv miljöpåverkan

Innovationsgruppen har den kapacitet som krävs för att genomföra och
fullfölja innovationsprojektet

Vi prioriterar projekt där innovationsgruppen är sammansatt på ett sådant sätt att det finns
tillräckligt med kunskap engagemang, drivkraft och målfokus för att genomföra projektet. För att få
poäng ska gruppen



ha en samlad kompetens som är relevant för genomförandet av innovationsprojektet, eller
ha en mycket god samlad kompetens som är relevant för genomförandet av
innovationsprojektet

Innovationsprojektet har tydliga mål för spridning av resultat
Vi prioriterar projekt där det finns



en plan för hur innovationen ska omvandlas till praktiska metoder som blir tillgängliga på
marknaden
en plan för att identifiera och sprida vart framtida investeringar för forskning och utveckling
bör riktas

Projektets effektivitet
För att få poäng ska projektet ha en projektplan, med budget, där aktiviteterna är lämpliga och
relevanta för projektets mål och ambitioner. Vi prioriterar därför projekt där



projektplanen är kopplad till budget och visar på kostnadseffektivitet och relevans, eller där
projektplanen är kopplad till budget och visar på stor kostnadseffektivitet och relevans

