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Nr i SFC
2014
8.2.1
8.2.1.1

Rubrik

Text

Namn på åtgärd
Rättslig grund

Jordbruks- och affärsutveckling
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd
för landsbygdsutveckling, artikel 19.
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma
jordbrukspolitiken
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om
fastställandet av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden
 Delegerade akter – Inte klara ännu
 Genomförandeakter – Inte klara ännu
 Svensk förordning – Inte klar ännu
 Svenska föreskrifter – Inte klara ännu
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8.2.1.2

Generell beskrivning av åtgärd

Syftet med åtgärden är att





8.2.1.3
–1

Bidrag till fokusområde

främja diversifiering av jordbruksföretag, främja skapande av nya
småföretag och arbetstillfällen samt främja lokal service, utveckling
och tillväxt på landsbygden
göra det lättare för unga jordbrukare att starta eller ta över ett
jordbruksföretag
främja tillgång till och användning av förnybar energi
främja resurseffektivitet och en omställning till en koldioxidsnål och
klimattålig ekonomi genom att stödja investeringar som minskar
negativ påverkan av klimatet och investeringar för en anpassning till
ett förändrat klimat

2b – Startstöd underlättar att starta ett jordbruksföretag och ta över vid
generationsskiften
5c – Främja tillgång på förnybara energikällor, och användning av biprodukter,
avfall, rester med mera
5d – Minska utsläpp av växthusgaser genom investeringar i biogasanläggningar
samt lager för rötrester
6a – Främja diversifiering och främja skapande och utveckling av småföretag
för fler arbetstillfällen på landsbygden
6b – Främja tillgången till offentlig och kommersiell service på landsbygden i
t.ex. butiker och drivmedelsstationer
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8.2.1.3
-2

Bidrag till horisontella kriterier

2b




Miljö: Generationsskifte borgar för att jordbruksverksamheten
fortsätter, vilket skapar förutsättningar för att landskapet och den
biologiska mångfalden kan upprätthållas.
Klimat: Landsbygdens resurser tas tillvara
Innovation: Unga företagare är mer benägna att investera i ny teknik.

5cd




Miljö: Användning av biprodukter och avfall för energiändamål är bra
för miljön.
Klimat: Investering i biogasproduktion från gödsel begränsar utsläppen
av metan.
Innovation: Förnybara energikällor och tekniska lösningar kan
utvecklas

6ab




8.2.1.5

8.2.1.5.
1

Verifierbarhet och
kontrollbarhet

Risk vid implementering av
åtgärden

Miljö: Investeringar i småföretag och service på landsbygden skapar
förutsättningar för att vårda natur- och kulturmiljöer.
Klimat: Investeringar inom förnybar energi bidrar till att minska
klimatpåverkan.
Innovation: Det krävs innovativa lösningar för att skapa arbetstillfällen
och upprätthålla service i glesbygder.

Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten har för varje stödregel
gjort en bedömning av om regeln är möjlig att kontrollera och verifiera. För
regler som har bedömts som riskfyllda eller är svåra att kontrollera eller
verifiera har myndigheterna försäkrat sig om att kontrollen kommer kunna
göras på ett tillfredsställande sätt.
Som underlag för bedömning av åtgärderna har även resultat från revisioner,
kontroller, avslag och upphävande av stöd i nuvarande landsbygdsprogram
beaktats.
I analysen av riskområdena för landsbygdsprogrammet 2007-2013
identifierades att det inom följande områden fanns risker för flera åtgärder.
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•Relevanta kontrollsystem
•IT-system inklusive information
•Ansökan om utbetalning
•Rimlighetsbedömning av utgifter
•Urval för poängsättning eller rangordning av projekten har saknats.
För motsvarande åtgärd i landsbygdsprogrammet 2007-2013 identifierades det
även risker inom dessa områden.
•Offentlig upphandling
•Stöd av mindre betydelse
I programmeringen av detta landsbygdsprogram har åtgärder vidtagits för att
minimera risken för felaktigheter inom alla dessa områden.

8.2.1.5.
2

Begränsande åtgärder

Relevanta kontrollsystem:
Förvaltningsmyndigheten och det utbetalande organet fastställer rutiner för
administrativa kontroller och instruktioner för kontroller på plats.
Information:
Inför uppstarten av programmet kommer en omfattande utbildning av berörda
handläggare genomföras. Information till sökande och intressenter kommer
att framförallt vara webbaserad och därmed lätt kunna hållas uppdaterad.
IT-system:
IT-system utvecklas så att alla kontroller som kan göras maskinellt görs i
systemet. Även beräkningar görs av IT-systemet. IT-systemet genererar även
beslut enligt satta mallar och texter vilket förbättrar möjligheten för att
stödmottagarna ska få tydliga beslut.
Ansökan om utbetalning och rimlighetsbedömning av uppgifter:
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För att minska risken för fel tillämpas schabloner, klumpsummor och
enhetskostnader där så är möjligt. Användningen av schabloner och
enhetskostnader kommer minska antalet utgifter som måste
rimlighetsbedömas. Användning av e-tjänst vid inlämnande av ansökan ger
möjlighet att få in mer korrekta ansökningar.
Urval:
Under varje delåtgärd framgår hur Sverige kommer tillämpa urval i och mellan
ärendena.
Offentlig upphandling:
Stödmyndigheten kommer fastställa om sökanden är skyldig att följa reglerna
om offentlig upphandling i beslutet om stöd. I samband med ansökan om
utbetalning görs en kontroll av att en upphandling har genomförts.
Stöd av mindre betydelse:
Utöver krav på underlag från sökande görs kontroller mot stöd av mindre
betydelse inom programmet samt mot försumbara stöd som hanteras av
handläggande myndighet.
8.2.1.5.
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8.2.1.6

Helhetsbedömning av
kontrollbarhet och
verifierbarhet
Metod för beräkning av stöd

Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten bedömer att samtliga
åtgärder är verifierbara och kontrollerbara på ett tillräckligt sätt.

Vi kommer tillämpa enhetskostnader för vissa typer av investeringar enligt art
67.1 b. i den fondgemensamma förordningen 1303/2013.


8.2.1.7

En investering enligt art 45 i landsbygdsförordningen ska uppgå till
minst 22 000 kronor. Beloppet är valt utifrån att det ska harmoniera
med de svenska bokföringsreglerna för när investeringar avskrivs
direkt.

Andra viktiga frågor för
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8.3

förståelse och implementering
Annan specifik information för
åtgärden

Definition av tröskelvärden för startstöd för unga jordbrukare:
Den nedre gränsen för stöd är att jordbruksföretagets omfattning när
affärsplanen är genomförd minst ska uppgå till ett årsarbetstillfälle (1800
timmar). Den övregränsen för stöd är att jordbruksföretaget omfattas av
definitionen mikroföretag.
Startstöd kan beviljas till flera delägare i samma företag om var och en
uppfyller reglerna och nedre tröskelvärdet för stöd (1800 timmar).
Startstöd kan beviljas en ung jordbrukare som driver företaget tillsammans
med en annan person. Inga beslut ska kunna tas i företaget utan medgivande
av den unga jordbrukaren.
Den unga jordbrukaren kan komplettera kravet på yrkesfärdigheter och
yrkeskvalifikationer inom 36 månader från beslutet om stöd.
Sökanden ska lämna en affärsplan för företagets utveckling. Den ska börja
genomföras inom 9 månader från och med dagen för beslut om stöd. Den ska
innehålla företagets initiala situation, milstolpar och mål för utvecklingen av
företagets verksamhet, detaljerad beskrivning om vilka åtgärder som krävs för
utveckling av företagets verksamhet, såsom investeringar,
kompetensutveckling rådgivning eller annan åtgärd, samt att sökanden
motsvarar kraven för aktiv jordbrukare.
Det är möjligt att kombinera ansökan om startstöd med ansökan om
kompetensutveckling enligt affärsplanen med högts 25 000 kr.
Sökanden får inte ut den sista delen av startstödet om det visar sig att den
planerade utvecklingen inte kan genomföras t.ex. om marknaden ändras. En
satsning som inte lyckats fullt ut ska inte innebära återkrav. Sökanden ska dock
ha påbörjat affärsplanen inom rätt tid. Den första delen av startstödet kan
bara återkrävas vid oegentligheter, eller om affärsplanen inte har påbörjats.
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Arbetsområden som täcks av diversifiering:
Alla områden där landsbygden kan bidra till utveckling och livskvalitet.
Stöd till biogasanläggningar ska anmälas enligt statsstödsreglerna. Gränsen för
småskalig infrastruktur kommer att användas tills anmälan är klar.
Minimistandard för energieffektivitet:
Sökanden ska lämna uppgifter om energianvändning och produktion i
samband med ansökan om stöd. Minimistandard på internationell eller
nationell nivå ska följas i de fall det finns minimistandard.

Tröskelvärden för bioenergiproduktion
En anläggning för värmeproduktion, elproduktion eller biogasproduktion är
stödberättigad bara om den huvudsakliga råvaran enbart periodvis i utgörs av
spannmål, annan stärkelserik gröda eller oljeväxter.
Stöd till anläggningar för produktion av biodrivmedel från oljeväxter får ges så
länge den totala oljeväxtarealen i Sverige inte överstiger den maximala areal
som är lämplig utifrån rådande växtföljdsrestriktioner.
8.2.1.4

Lista med delåtgärder




6.1 Startstöd
6.4 Investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än
jordbruk
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Beskrivning av delåtgärd 6.1, Startstöd
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Startstöd för jordbruk-, rennäring- och trädgårdsföretag.
Landsbygdsområdenas utveckling och konkurrenskraft kan stärkas om unga
startar jordbruk-, rennäring- eller trädgårdsföretag och därefter genomför en
strukturanpassning i sina företag.

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Fokusområde 2b exempel
Stödet för nyetablering ska underlätta att starta jordbruks, trädgård och
rennäringsföretag och också genomföra generationsskiften.
Ett schablonbidrag per ung nystartare
Stöd till unga jordbrukare inom gårdsstödet

Stödberättigande utgifter

Stödet ges i form av ett schablonbelopp till den unga nystartaren.

Stödmottagare

Personer som för första gången etablerar sig som jordbrukare inkl. trädgårdsoch rennäringsföretagare.
 Det kan vara flera unga företagare som startar samma företag. Alla kan
få fullt startstöd förutsatt att alla uppfyller reglerna.

Berättigandevillkor








Sökanden ska vara under 40 år när ansökan kommit in.
Sökanden ska starta jordbruk-, renskötsel-, eller trädgårdsföretag för
första gången.
Sökanden ska vara delägare i företaget.
Sökanden ska ansvara för driften av företaget (vara chef för företaget).
Sökanden ska lämna en affärsplan för företagets utveckling.
Sökanden ska ha tillräckliga yrkesfärdigheter och yrkeskvalifikationer.
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Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms stödets bidrag till ett
konkurrenskraftigt och hållbart företag.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Ett schablonbelopp på 250 000 kr som betalas ut vid två tillfällen. Första
utbetalningen omfattar 150 000 kr.

Beskrivning av delåtgärd 6.4. Investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk
Investeringar i anläggningar, utrustningar och tjänster i verksamheter som inte
är jordbruksverksamhet.
Investeringar i produktion av förnybar energi eller omställning från fossil till
förnybar energi.
Delåtgärden kopplar mot fokusområde 5c och 5d och ska användas:
 när kapaciteten på energiproduktionen är större än den egna gårdens
konsumtion
 när stödmottagaren ej är lantbrukare
 när produkter som inte är livsmedel används för att framställa
förnybar energi, t.ex. gödsel, träråvara, vind, vatten, sol, jord, berg
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Fokusområde 5 c exempel
Värmepanna, pannrum, lagerbyggnad för flis, vedmaskiner, värmekulvertar,
pelletstillverkning, anläggningar för att producera el.
Fokusområde 5d exempel
Biogasanläggning, biogaspanna, uppgradering, rötrestlager, rörledningar

Fokusområde 6a, exempel
Anläggningar och tjänster för turism, tillverkning, hantverk,
omsorgsverksamheter, häst- och andra sällskapsdjur med mera.
Fokusområde 6b, exempel
Investeringar i byggnader, utrustning eller tjänster för service till
landsbygdsbefolkning och besökare t.ex. dagligvarubutiker eller
drivmedelsstationer.

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Investeringsstöd









Havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden.
Direktivet om förnybar energi ( 2009/28/EG ) och direktivet om
bränslekvalitet ( 98/70/EG )
Statsstödsreglerna
Svenska regionala bidrag:
förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken
förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service
Statligt stöd för installation av solceller
Stödet för energikartläggning
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Stödberättigande utgifter






Stödmottagare




Utgifter för byggnader och andra fasta anläggningar, mobila
anläggningar
Inköp av nya maskiner och annan ny utrustning
Allmänna utgifter kopplade till investeringen
Programvara kopplad till investering
Mikroföretag och små företag på landsbygden som bedriver annan
verksamhet än jordbruksverksamhet.
Jordbrukare eller medlemmar i jordbrukarhushåll för diversifiering i
annan verksamhet än jordbruksverksamhet.

Berättigandevillkor


För insatser inom förnybar energi ska sökanden även lämna uppgifter
om energikälla, installerad effekt och förväntad produktion. Gäller
investeringen bioenergi ska även energiråvara anges.



Vid produktion av elenergi från biomassa ska minst 30 procent av
genererad värme användas.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms till exempel investeringens bidrag
till de svenska miljökvalitetsmålen.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Stöd ges för 40 procent av de stödberättigande utgifterna, men i fokusområde
6b ges stöd för upp till 100 procent av stödberättigade utgifter.
Upp till ett takbelopp som kan bestämmas regionalt.
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Takbelopp får dock aldrig sättas lägre än till 800 000 kronor
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.
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