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Nr i SFC
2014
8.2.1
8.2.1.1

Rubrik

Text

Namn på åtgärd
Rättslig grund

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd
för landsbygdsutveckling, artikel 20.
 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,
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8.2.1.2

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

Generell beskrivning av åtgärd
Stöd ges till projekt där den gemensamma nyttan är stor men där incitamentet
är litet för att någon enskild i större grad ska vilja finansiera det.
Projekten ska stärka lokalbefolkningens och besökandes tillgång till
infrastruktur och service samt till attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer.

8.2.1.3
–1

Bidrag till fokusområde



Projekt för investeringar som syftar till att upprätta, förbättra eller
utvidga alla typer av småskalig infrastruktur.



Projekt för att upprätta, förbättra och utvidga bredbandsinfrastruktur
och tillhandahålla bredband.



Projekt för investeringar som syftar till upprätta, förbättra och utvidga
grundläggande tjänster för landsbygdsbefolkningen. Hit hör även
satsningar inom fritid och kultur.



Projekt för investeringar i infrastruktur för fritids- och
rekreationsändamål, turistinformation och skyltning om turistmål.



Projekt för att utreda och investera i underhåll, restaurering och
uppgradering av kultur- och naturmiljöer.

6b – Åtgärden ska främja lokal utveckling i landsbygdsområden med
investeringar som är till allmän nytta.
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6c – Öka tillgängligheten till, användning av och kvaliteten på informationsoch kommunikationsteknik i landsbygdsområden.
8.2.1.3
-2

Bidrag till horisontella kriterier

6bc




8.2.1.5

8.2.1.5.
1

Verifierbarhet och
kontrollbarhet

Risk vid implementering av
åtgärden

Miljö: Natur- och kulturmiljöer kan utvecklas och bevaras samt bli
tillgängliga för allmänheten.
Klimat: Bättre service lokalt och snabbt bredband kan minska resandet
och därigenom minska utsläpp av klimatgaser.
Innovation: Snabbt bredband ger möjlighet att använda nya tjänster
och landsbygdsbefolkningen blir en del i en globaliserad värld. Nya
servicesystem kan bidra till att överbrygga avstånd och gleshet.

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.
•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
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•Stöd av mindre betydelse

8.2.1.5.
2

Begränsande åtgärder

I programmeringen av detta landsbygdsprogram har åtgärder vidtagits för att
minimera risken för felaktigheter inom alla dessa områden.
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:
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
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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.
3
8.2.1.6

8.2.1.7

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.


De offentliga resurserna begränsas enligt: Punkt 1.a. i artikel 69 i den
fondgemensamma förordningen 1303/2013. ”Det offentliga stöd som
betalas till insatsen och som inbegriper naturabidrag ska inte
överskrida de totala stödberättigande utgifterna, naturabidragen
oräknade, när insatsen avslutas.”



För beräkning av indirekta kostnader kommer sökande ha möjlighet
att välja att redovisa faktiska kostnader eller en schablonsats på 15 %
av stödberättigande direkta personkostnader enligt art 68 b) i (EU) nr
1303/2013. Dock inte de fall anordnaren utses genom offentlig
upphandling enligt artikel 67.4.



Vi kommer tillämpa enhetskostnader och klumpsummor enligt art 67.1
b och c i CPR-förordningen 1303/2013.



En investering enligt art 45 i landsbygdsförordningen ska uppgå till
minst 22 000 kr. 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 småskalig infrastruktur:
Investering i infrastruktur där stödbeloppet underskrider 200 000 euro.

Stödet till bredbandsinvesteringar kan uppgå till 5 000 000 euro.

8.2.1.4

Lista med delåtgärder

7.2 Investeringar i anläggning, förbättring eller utbyggnad av alla typer av
småskalig infrastruktur.
7.3 Investering i bredbandsinfrastruktur.
7.4 Investeringar i skapande, förbättring och utökning av lokal service för
landsbygdsbefolkningen.
7.5 Utveckling och investering i småskalig infrastuktur och tjänster med
anknytning till landsbygdsturism.
7.6 Utredningar om och investeringar i underhåll, restaurering och
utveckling av natur- och kulturarv i byar, landskap och områden med högt
naturvärde.

Beskrivning av delåtgärd 7.2 Investeringar i anläggning, förbättring eller utbyggnad av alla typer av småskalig
infrastruktur
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Investeringar i anläggning, förbättring eller utbyggnad av alla typer av
småskalig infrastruktur
Investeringar i anläggning, förbättring eller utbyggnad av alla typer av
småskalig infrastruktur.

Beskrivning av delåtgärd

Fokusområde 6b, exempel
Skyltar, vägbelysning och mindre projekt för exempelvis vägar, vattenledningar
och hamnar.
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Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Investering
•
•

•

Stödberättigande utgifter

•

Stödmottagare

•
•
•
•
•

Berättigandevillkor

Principer för urvalskriterier

Havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden.
Svenska regionala bidrag:
förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom
den regionala tillväxtpolitiken
Ev. att stöd inte får lämnas för insatser som staten eller
kommunen ska ansvara för enligt lag eller annan författning och
att stöd får inte lämnas för åtgärder som enligt lag eller annan
författning skulle varit genomförda vid tidpunkten för ansökan
om stöd. Nuvarande landsbygdsförordning (2007:481).
Utgifter för investeringen och tjänster med anknytning till
investeringen
utgifter för personal och indirekta kostnader
övriga faktiska utgifter
organisationer, föreningar
företag,
myndigheter på lokal- regional- och nationell nivå

•
•

Sökanden ska bifoga en projektplan.
Investeringar ska vara förenliga med kommunala och regionala
planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier.
De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till exempelvis
den lokala utvecklingen på landsbygden, de svenska miljökvalitetsmålen,
minskad klimatpåverkan och innovation. Hänsyn tas också till vilket behov den
sökande har av stödet.
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.
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Stödbelopp och stödnivåer

20 till 100 procent av stödberättigande utgifter.
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.

Beskrivning av delåtgärd 7.3 Investering i bredbandsinfrastruktur
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Investering i bredbandsinfrastruktur
Projekt för att upprätta, förbättra och utvidga bredbandsinfrastruktur och
tillhandahålla bredband med hög överföringshastighet nära slutanvändaren

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Fokusområde 6c exempel
Kanalisation, utrustning
Investering
Regionalfonden
Svenska regionala bidrag:



Stödberättigande utgifter





förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken
förordning (2008:81) om stöd för anläggning av kanalisation
Stödberättigande utgifter är kostnader kopplade till grundläggande
infrastruktur.
tjänster med anknytning till investeringen,
utgifter för personal och indirekta kostnader
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Stödmottagare





Organisationer, föreningar,
företag,
myndigheter på lokal- regional- och nationell nivå.

Berättigandevillkor





Sökanden ska bifoga en projektplan.
Investeringar ska vara förenliga med kommunala och regionala planer.
Stöd får enbart beviljas till investeringar i områden där det saknas
kommersiella förutsättningar för utbyggnad.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringen bland annat utifrån
geografisk placering och genomförandekapacitet.
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

20 till 90 procent av stödberättigande utgifter.
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.

Beskrivning av delåtgärd 7.4 Investeringar i skapande, förbättring och utökning av lokal service för
landsbygdsbefolkningen.
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Investeringar i skapande, förbättring och utökning av lokal service för
landsbygdsbefolkningen.
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Beskrivning av delåtgärd

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Investeringar i anläggningar, utrustning och system som är till allmän nytta för
de som bor, verkar eller besöker landsbygden
Fokusområde 6b exempel
Anläggningar för fritidssysselsättning som idrott och kultur, samlingslokaler,
servicepunkter som butiker och drivmedelsanläggningar samt system för
samåkning.
Investering
 Havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden.
Svenska regionala bidrag:
 förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken
 förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service


Ev. att stöd inte får lämnas för insatser som staten eller kommunen
ska ansvara för enligt lag eller annan författning och att stöd får inte
lämnas för åtgärder som enligt lag eller annan författning skulle varit
genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd. Nuvarande
landsbygdsförordning (2007:481).

Stödberättigande utgifter



Stödmottagare







Utgifter för investeringen och tjänster med anknytning till
investeringen,
utgifter för personal och indirekta kostnader
övriga faktiska utgifter
organisationer, föreningar,
företag,
myndigheter på lokal- regional- och nationell nivå.

Berättigandevillkor




Sökanden ska bifoga en projektplan med ansökan.
Investeringar ska vara förenliga med kommunala och regionala planer
och med befintliga lokala utvecklingsstrategier.
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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 investeringens bidrag till exempelvis
den lokala utvecklingen på landsbygden, de svenska miljökvalitetsmålen,
minskad klimatpåverkan och innovation. Hänsyn tas också till vilket behov den
sökande har av stödet.
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

20 till 100 procent av stödberättigande utgifter.
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.

Beskrivning av delåtgärd 7.5 Utveckling och investering i småskalig infrastuktur och tjänster med anknytning till
landsbygdsturism
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Utveckling och investering i småskalig infrastuktur och tjänster med
anknytning till landsbygdsturism.
Investeringar i allmänt tillgänglig infrastruktur för rekreation, turistinformation
och småskalig turisminfrastruktur.
Tjänster med anknytning till landsbygdsturism och förutsättningskapande
insatser inom matupplevelser.

Beskrivning av delåtgärd

Fokusområde 6b exempel
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Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Leder för till exempel vandring, cykel, kanot, och skoter.
Fritidsbåtsanläggningar, badplatser, kulturutbud, turismbroschyrer och
marknadsföring samt matupplevelser för besökare till landsbygden
Investering
 Havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden.
Svenska regionala bidrag:



förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken
förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service



Ev. att stöd inte får lämnas för insatser som staten eller kommunen
ska ansvara för enligt lag eller annan författning och att stöd får inte
lämnas för åtgärder som enligt lag eller annan författning skulle varit
genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd. Nuvarande
landsbygdsförordning (2007:481).






utgifter för investeringen och tjänster med anknytning till
investeringen
immateriella investeringar som marknadsföring
utgifter för personal och indirekta kostnader
övriga faktiska utgifter

Stödmottagare





organisationer, föreningar
företag
myndigheter på lokal- regional- och nationell nivå.

Berättigandevillkor




Sökanden ska bifoga en projektplan.
Investeringar ska vara förenliga med kommunala och regionala planer
och med befintliga lokala utvecklingsstrategier.

Stödberättigande utgifter
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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 projektets bidrag till exempelvis den
lokala utvecklingen på landsbygden, de svenska miljökvalitetsmålen, minskad
klimatpåverkan och innovation. Hänsyn tas också till vilket behov den sökande
har av stödet.
Vilka projekt 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

20 till 100 procent av stödberättigande utgifter.
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.

Beskrivning av delåtgärd 7.6 Utredningar om och investeringar i underhåll, restaurering och utveckling av natur- och
kulturarv i byar, landskap och områden med högt naturvärde.
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Utredningar om och investeringar i underhåll, restaurering och utveckling av
natur- och kulturarv i byar, landskap och områden med högt naturvärde.
Investeringar och aktiviteter för att bevara och utveckla natur- och kulturarvet.

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Fokusområde 6b exempel
Muséer och kulturmiljöer, tillgängligöra naturområden till exempel fågeltorn,
skyltar och röjning
Investering
 Regionalfonden.
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Svenska regionala bidrag:
 förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken


Stödberättigande utgifter

Stödmottagare

Berättigandevillkor

Principer för urvalskriterier








Ev att stöd inte får lämnas för insatser som staten eller kommunen ska
ansvar för enligt lag eller annan författning och att stöd får inte lämnas
för åtgärder som enligt lag eller annan författning skulle varit
genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd. Nuvarande
landsbygdsförordning (2007:481).
utgifter för investeringen och tjänster med anknytning till aktiviteten,
utgifter för personal och indirekta kostnader
övriga faktiska utgifter
organisationer, föreningar,
företag ,
myndigheter på lokal- regional- och nationell nivå.




Sökanden ska bifoga en projektplan med ansökan.
Investeringar ska vara för enliga med kommunala och regionala planer
och med befintliga lokala utvecklingsstrategier.
De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms projektets bidrag till exempelvis den
lokala utvecklingen på landsbygden, de svenska miljökvalitetsmålen och
minskad klimatpåverkan. Hänsyn tas också till vilket behov den sökande har av
stödet.
Vilka projekt 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.
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Stödbelopp och stödnivåer

20 till 100 procent av stödberättigande utgifter.
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.
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