Samarbete inom
landsbygdsprogrammet
-vad vet vi nu och vad är kvar
innan det går att söka pengar?
Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den
gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där
incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett
utvecklingsarbete.

Emma Svensson, Jordbruksverket

2015-11-20

Innehåll i åtgärd 16-samarbete
• 16:1 EIP (innovationsgrupper och innovationsprojekt)
• 16:2 Stöd till utveckling inom jordbruk och livsmedel

samt pilotprojekt
• 16:4 Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk
samt inom livsedelskedjan
• 16:5 Stöd till samarbeten inom miljö
• 16:9 Stöd till samarbeten som främjar diversifiering och
information om miljö och mat
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Vem gör vad?
• Handläggande myndigheter: Jordbruksverket,
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sametinget,
Tillväxtverket
• Handlingsplan för respektive myndighet
• Totalt cirka 1,3 miljarder, cirka 865 miljoner exkl. EIP
• Finns ”öronmärkningar” i form av uppdrag, tex med
koppling till mat

• Vad kan vi göra för pengarna?.....
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16.1
Samarbete (EIP)
Samarbete (EIP)/Djurvälfärd
Samarbete (EIP)/Matlandet
16.2
Bevara biologisk mångfald bland husdjursraser
Bredband, koordinering, samverkan etc
Diversifiering samiska företag (uppdrag)
Lokal serviceutveckling TVV
Mat ,kulturarv(uppdrag)

199 493 387 20 500 000 60 845 483
27 929 074
83 000 000

Totalsumma

29 425 275

1
15 000 000
2 400 000
232 599 600
30 000 000

Mat, tillväxt i små företag (uppdrag)
Mat, exportprogram till regionerna (uppdrag)
Minska utsläpp växthusgaser/ammoniak
Samarbete, diversifiering, nya jobb
Satsning Landsbygdsturism (uppdrag)
Stärka djurvälfärd inom jordbruk och rennäring
Testa, utvärdera metoder/processer energi
Växtnäring, växtskydd, vatten, eko mm
Ökad konkurrenskraft i jordbruk mm
16.4
Försäljning av produkter på lokal marknad
Lokal förädling, lokal matidentitet,
produktutveckling etc,
Vilt som mat (uppdrag)
16.5
Minska myggproblem
Projekt på landskapsnivå
Skogliga åtgärder
16.9
Info till skolor/allmänhet om jordbrukets
miljöarbete
Info till skolor/allmänhet om lokalproducerad mat
Sociala välfärdstjänster- jordbruk,
jämställdhet/integration

19 450 605

100 000 000
60 000 000
17 000 000
85 599 999
40 000 000

14 000 000
11 000 000
27 999 997
27 964 537
13 964 537
83 999 999
6 000 000
18 000 000
1

79 797 355

1
1
1

307 255 279 249 393 610 88 845 483

30 450 605

4
46 425 275 248 000 000 320 599 600 15 000 000

Fördelning mellan myndigheter
Nationell handlingsplan- Jordbruksverket och styrgrupp
Område
Jordbrukets konkurrenskraft (16.2/2a)
Djurvälfärd (16.2/3a)
Bredband, (samordning mm)
Miljö, klimat, energi, info jordbrukets miljö (16.2/4abc, 5cd)
SUMMA

Belopp
28 mnkr
14 mnkr
15 mnkr
56 mnkr
113 mnkr

Länsstyrelsen och Sametinget, regionala handlingsplaner
Område

SJV, belopp

Korta livsmedelskedjor, lokal
mat (16.4/3a)
Diversifiering och nya jobb
(16.2/6a)
Summa

9,8 mnkr (10%)

Länsstyrelserna och
Sametinget, belopp
88,2 mnkr

17,1 mnkr (20%)

70,9 mnkr

26,9 mnkr

159,1 mnkr

Skogsstyrelsen 80 miljoner, handlingsplan
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Stöd till samarbeten inom miljöSkogsstyrelsen
Stöd får lämnas till samarbete med landskapsperspektiv
till följande typer av projekt för ökad konkurrenskraft i
skogen:
• landskapsperspektiv i skogen
• adaptiv skogsskötsel
• planering och projektering av skogsbilvägar
• viltförvaltning
• vattenförvaltning i skogslandskapet
• gränsutmärkning i samband med planering och
utförande av skogsåtgärder
70 procent i stöd, minst 100 000 kronor i stödberättigande
utgifter
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Stöd till utveckling inom jordbruk och
livsmedel samt pilotprojekt
-stöd får lämnas till projekt för att utveckla, pröva och
utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker
i syfte att förbättra miljön.

Stöd till samarbete inom miljö
-stöd får lämnas till projekt som bidrar till förbättrad miljö
på landskapsnivå.
•
•
•
•
•

natur- kulturmiljöer (t.ex. grön infrastruktur, skötselmetoder,
synliggöra- rekreation/friluftsliv, husdjursraser)
förbättra vattenkvaliteten (t.ex. växtnäring, växtskydd)
hållbar markanvändning (t.ex. bördighet, markpackning)
ekologisk produktion
undersöka, utreda och åtgärda effekter av ett förändrat klimat

90 procent i stöd, minst 100 000 kronor i stödberättigande
utgifter
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Stöd till samarbeten som främjar
diversifiering och information om
miljö och mat
Stöd kan beviljas till projekt för att
• utveckla, organisera och genomföra
informationsinsatser till skolor och allmänheten om
jordbrukets miljöarbete
• öka kunskap om hur konsumtionsmönster och
konsumentens val av livsmedel påverkar
jordbruksproduktionen och jordbrukets påverkan på
miljö och klimat kan få stöd
90 procent i stöd, minst 100 000 kronor i stödberättigande
utgifter
Jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag ska ingå i
samarbetet.
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Villkor
• Projektplan
• Minst två aktörer ska ingå i samarbetet (undantag 16.2)
• Tillstånd som behövs ska finnas
• Inte till insatser som myndigheter m.fl. ska ansvara för
enligt lag
• Inte till insatser som skulle varit genomförda vid
tidpunkten för ansökan
• Inte till pågående samarbetsprojekt
• Transnationellt samarbete för pågående projekt inom
kompetensutveckling, rådgivning eller samma
delåtgärd inom samarbete
9

Villkor
Vilka kan söka?
• Myndigheter, kommuner, landsting, regioner,
föreningar, andra organisationer och företag
Vilka utgifter kan man få stöd för?
• utgifter för personal
• indirekta kostnader
• eget arbete
• köp av tjänst
• övriga utgifter som är kopplade till projektplanen
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Urvalskriterier
Urvalskriterier
1. Projektet har en bra
sammansättning

Poängsättning
+2 poäng: Minst en av aktörerna är inte en offentlig aktör
+1 poäng: I samarbetsprojektet ingår fler än 2 aktörer
+1 poäng: Samarbete inom transnationella projekt
+1 poäng: Samarbetsprojektet kommer att etablera nya former av
samarbeten

2. Projektet uppfyller
identifierade behov

1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla identifierade behov
3 poäng: Projektet bidrar i hög grad till att uppfylla identifierade behov
5 poäng: Projektet bidrar i mycket hög grad till att uppfylla identifierade
behov

3. Det finns ett tydlig
och relevant målgrupp
för projektet

+2 poäng: Resultaten kommer att spridas till relevant målgrupp
+1 poäng: Stor ekonomisk nytta för målgrupp eller näring
+1 poäng: Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål
+1 poäng: Projektet bidrar både till ekonomisk nytta och till miljö- och
klimatmål
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Tidplan
• Föreskrifter kommer snart på remiss
• Aktuella myndigheter skriver in åtgärden i nationella
och regionala handlingsplaner just nu
• Ansökan öppnar under januari
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