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Nr i SFC
2014
8.2.1
8.2.1.1

Rubrik

Text

Namn på åtgärd
Rättslig grund

Samarbete
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd
för landsbygdsutveckling, artikel 35.
 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

8.2.1.3
–1

Generell beskrivning av åtgärd

Bidrag till fokusområde

Syftet med åtgärden är att
 bidra till att stärka innovations- och konkurrenskraften på landsbygden
och bidra till en hållbar utveckling av Sverige.


kunna ha samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan är
stor men där incitamentet är litet för att någon enskild i större grad
ska vilja finansiera det.



samarbeta i transnationella projekt enligt artikel 89
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1303/2013 och
Östersjöstrategin

2a – Samarbeten, pilotprojekt och arbeten i operativa grupper inom
Europeiska innovationsnätverket (EIP) för att öka konkurrenskraften inom
jordbruket

3a– Samarbeten, pilotprojekt och arbeten i operativa grupper inom Europeiska
innovationsnätverket (EIP) för att för att öka mervärdet på
jordbruksprodukter, skapa korta leveranskedjor och öka tillgången på lokal
marknad. Det gäller även för att öka djurens välbefinnande och att minska
risker för smitta.

4abc– Samarbeten, pilotprojekt och arbeten i operativa grupper inom
Europeiska innovationsnätverket (EIP) för att organisera och sköta natur- och
kulturmiljön ur ett landskapsperspektiv. Samarbeten för att åstadkomma
gemensamma åtgärder för att begränsa övergödning i sjöar och vattendrag
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samt för att förbättra markanvändning, hantering av gödsel- och
växtskyddsmedel och minska erosion. Samarbete för att främja kulturvärden i
landskapet och vårda kulturelement och kulturarv i landsbygd och skog. .
5c – Samarbeten, pilotprojekt och arbeten i operativa grupper inom
Europeiska innovationsnätverket (EIP) dels för att öka användningen av avfall
och restprodukter till energiproduktion, dels för att minska
energianvändningen.

5d – Samarbeten, pilotprojekt och arbeten i operativa grupper inom
Europeiska innovationsnätverket (EIP) för att minska utsläpp av metan, andra
växthusgaser och ammoniak.

6a- Samarbeten och pilotprojekt för att utveckla näringslivet utanför
jordbrukssektorn. Det ska bidra till att nya småföretag startar och att fler
arbetstillfällen på landsbygden skapas.

6b – Samarbeten och pilotprojekt för att förbättra livsmiljön för befolkning på
och besökare till landsbygden.
6c – Samarbete i föreningar är en framgångsrik strategi för att bygga ut
bredband i landsbygdsområden.
8.2.1.3
-2

Bidrag till horisontella kriterier


Miljö: Åtgärden ger möjlighet till samarbete mellan jordbrukare och
organisationer för att ta hänsyn till landsskapsperspektivet,
kulturmiljöer och den biologiska mångfaldens olika förutsättningar och
behov över ett större område t.ex. by, kommun eller region.
Detsamma gäller för vattenavrinningsområden och för att begränsa
övergödning.



Klimat: Åtgärden ger möjlighet till samarbete för att testa och
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utvärdera metoder och processer för att effektivisera
energianvändning och minska utsläppen av växthusgaser. Detsamma
gäller för att öka tillgång och användning av förnybar energi från
biprodukter och avfall samt att på så sätt minska utsläpp av
växthusgaser.


8.2.1.5

8.2.1.5.
1

Verifierbarhet och
kontrollbarhet

Risk vid implementering av
åtgärden

Innovation: Åtgärden är mycket lämplig för att öka innovationerna
inom jordbruk och livsmedelsförädling. Genom att bilda operativa
innovationsgrupper inom branscherna för t.ex. mjölk, kött och
trädgård men även för andra näringar inom förnybar energi, turism
med mera kan innovationer och nya metoder på ett systematiskt sätt
identifieras, testas och spridas.

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
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

Utöver krav på underlag från sökande görs kontroller mot stöd av mindre
betydelse inom programmet samt mot försumbara stöd som hanteras av
handläggande myndighet.
Relevanta kontrollsystem:
Förvaltningsmyndigheten och det utbetalande organet fastställer rutiner för
administrativa kontroller och instruktioner för kontroller på plats.
Information:
Inför starten 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.
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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.
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.



Vi kommer tillämpa enhetskostnader och klumpsummor enligt art 67.1
b. i den fondgemensamma 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

Specifikation av egenskaperna hos pilotprojekt, kluster, nätverk, korta
leveranskedjor och lokala marknader.
Pilotprojekt är en fältstudie inför en större undersökning, experiment,
investering eller projekt. Avsikten är att testa kriterier, minska fel och risker i
fält innan det större genomförandet.
Kluster står för ett näringslivskluster av företag inom ett geografiskt område
som samarbetar och konkurrerar inom en viss bransch eller kompletterande
branscher. Genom samverkan skapar de värden för varandra.
Nätverk är ett samarbete mellan företag eller personer med ett gemensamt
intresse utan att vara en juridisk person.
Korta leverenaskedjor innebär att det högst får vara en mellanhand mellan
jordbrukaren och konsumenten.
Lokala marknader definieras som handel inom eget och angränsande landskap.
Det gäller även över landsgräns.

8.2.1.4

Lista med delåtgärder

Statsstödsreglerna gäller för projekt som inte avser jordbruk.
 16.1 Inrättande och drift av de operativa grupperna inom Europeiska
innovationspartnerskapet.
 16.2 Pilotprojekt och stöd för utveckling av nya produkter, metoder,
processer och tekniker inom jordbruks-, livsmedels- och
skogsbrukssektorerna
 16.3 samarbete mellan små aktörer för att utveckla gemensamma
arbetsprocesser och dela anläggningar och resurser samt utveckling av
turismtjänster med anknytning till landsbygdsturism.
 16.4 Horisontellt och vertikalt samarbete mellan aktörer i
försörjningskedjan för att inrätta och utveckla korta försörjningskedjor
och lokala markander.
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16.5 Gemensamma åtgärder för begränsning av och anpassning till
klimatförändringar samt miljöprojekt och tillämpad miljöpraxis.
16.6 Samarbete mellan aktörer i värdekedjan för hållbar produktion
och användning av biomassa till livsmedel, energi och industriella
processer.
16.9 Stöd för diversifiering av jordbruksverksamhet som rör hälso- och
sjukvård, social integration, gemenskapsskött jordbruk och utbildning
inom miljö och mat.

Beskrivning av delåtgärd 16.1 Inrättande och drift av operativa grupper inom Europeiska innovationspartnerskapet.
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Inrättande och drift av operativa grupper inom Europeiska
innovationspartnerskapet.
Grupper av lantbrukare, forskare, rådgivare, företag, organisationer som
jobbar tillsammans för att utveckla landsbygden.

Beskrivning av delåtgärd

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter

Fokusområde 2a, 3a, 4abc, 5c, 5d
Samarbete




Stödmottagare



Utgifter för samarbetet: utgifter för personal, indirekta kostnader och
övriga faktiska utgifter.
Utgifter för att genomföra projektplanen inklusive investeringar. Gäller
även för samarbete med andra medlemsstater.
Organisationer, föreningar, företag, myndigheter på lokal- regionaloch nationell nivå.
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Berättigandevillkor


Sökanden ska bifoga en projektplan.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms hur den operativa gruppen är
sammansatt och hur den kan bidra till aktuella fokusområden, som
konkurrenskraft, förbättrad djurvälfärd samt miljö- och klimat. Hur projektet
bidrar till exempelvis de svenska miljökvalitetsmålen och minskad
klimatpåverkan bedöms för alla projekt.
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

Beskrivning av delåtgärd 16.2 Pilotprojekt och stöd för utveckling av nya produkter, metoder, processer och
tekniker inom jordbruks- och livsmedelssektorerna.
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Pilotprojekt samt stöd för utveckling av nya produkter, metoder, processer
och tekniker inom jordbruks-, och livsmedelssektorerna
Pilotprojekt inom alla områden som kan utveckla landsbygden t.ex. på
bredbandsområdet samt utveckling av nya metoder, processer och tekniker
inom jordbruks- och livsmedelssektorerna och inom andra näringar på
landsbygden.

Beskrivning av delåtgärd
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Åtgärden kan även användas till samarbeten som syftar till att öka djurens
välbefinnande och att minska riskerna för att sprida smitta.
Fokusområde 2a, 3a, 4abc, 5c, 5d, 6a, 6c

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Samarbete


Havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden.

Svenska regionala bidrag:

Stödberättigande utgifter

Stödmottagare



förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken



marknadsordningarna

Statsstödsreglerna
 Utgifter för samarbetet; utgifter för personal, indirekta kostnader och
övriga faktiska utgifter. Utgifter för att genomföra projektplanen
inklusive investeringar. Gäller även för samarbete med andra
medlemsstater.
 Organisationer, föreningar, företag, myndigheter på lokal- regionaloch nationell nivå.

Berättigandevillkor



Sökanden ska bifoga en projektplan.
Resultaten ska spridas med förbehåll för sekretesskydd enligt svensk
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lagstiftning.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms hur projektet kan bidra till aktuellt
fokusområde, som konkurrenskraft, förbättrad djurvälfärd, miljö- och klimat
samt diversifiering, utveckling av arbetstillfällen och utveckling av
landsbygden. Hur projektet bidrar till exempelvis de svenska
miljökvalitetsmålen, minskad klimatpåverkan och innovation bedöms för alla
projekt. 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

Beskrivning av delåtgärd 16.3 Samarbete mellan små aktörer för att utveckla gemensamma arbetsprocesser och dela
anläggningar och resurser samt utveckling av turismtjänster med anknytning till landsbygdsturism.
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Samarbete mellan små aktörer för att utveckla gemensamma
arbetsprocesser och dela anläggningar och resurser samt utveckling av
turismtjänster med anknytning till landsbygdsturism.
Delåtgärden ska användas för samarbeten mellan olika aktörer för att stärka
landsbygdens näringsliv. Det kan till exempel vara förstudier och
nätverksbyggande eller att dela resurser.

Beskrivning av delåtgärd

Fokusområde 6a exempel
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Samarbeten om t.ex. besöksnäringen på landsbygden, hästföretagande, grön
omsorg och utveckling av kultur, natur- och kulturmiljön och kulturarvet.

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Samarbete
 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

Stödberättigande utgifter






Stödmottagare



Statsstödsreglerna
marknadsordningarna
Utgifter för samarbetet; utgifter för personal, indirekta kostnader och
övriga faktiska utgifter.
Utgifter för att genomföra projektplanen inklusive investeringar. Gäller
även för samarbete med andra medlemsstater.
Organisationer, föreningar, företag, myndigheter på lokal- regionaloch nationell nivå.

Berättigandevillkor

Principer för urvalskriterier

 Sökanden ska bifoga en projektplan.
 Samarbetet ska inbegripa minst två aktörer
De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms hur projektet kan bidra till aktuellt
fokusområde, som konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd. 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.
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Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.
Stödbelopp och stödnivåer

20 till 100 procent av stödberättigande utgifter.

Beskrivning av delåtgärd 16.4 Horisontellt och vertikalt samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan för att
inrätta och utveckla korta leveranskedjor och lokala marknader.
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Horisontellt och vertikalt samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan för
att inrätta och utveckla korta leveranskedjor och lokala marknader.
Samarbeten och pilotprojekt för att förbättra jordbruks-, trädgårds- och
rennäringsföretagens konkurrenskraft genom att öka mervärdet på
livsmedelsprodukter, säljfrämjande åtgärder i korta leveranskedjor till lokal
marknad.

Beskrivning av delåtgärd

Fokusområde 2a, 3a
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Samarbete
Havs- och fiskerifonden
Svenska regionala bidrag:



förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service
marknadsordningarna
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Stödberättigande utgifter



Stödmottagare





Utgifter för samarbetet; personalkostnader, indirekta kostnader och
övriga faktiska utgifter.
Utgifter för att genomföra projektplanen inklusive investeringar.
Gäller även för samarbete med andra medlemsstater.
Organisationer, föreningar, företag, myndigheter på lokal- regionaloch nationell nivå.

Berättigandevillkor



Sökanden ska bifoga en projektplan.
Samarbetet ska inbegripa minst två aktörer.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms hur projektet kan bidra till
utvecklingen av korta leveranskedjor och lokala marknader. Hur projektet
bidrar till exempelvis de svenska miljökvalitetsmålen, minskad klimatpåverkan
och innovation bedöms för alla projekt. 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
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Beskrivning av delåtgärd 16.5 Gemensamma åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar
samt miljöprojekt och tillämpad miljöpraxis.
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Gemensamma åtgärder för begränsning av och anpassning till
klimatförändringar samt miljöprojekt och tillämpad miljöpraxis.

Beskrivning av delåtgärd
Åtgärden ger möjlighet till samarbete mellan jordbrukare och organisationer
samt med andra medlemsstater.
Fokusområde 4abc
Ta hänsyn till landsskapsperspektivet och den biologiska mångfaldens olika
förutsättningar och behov över ett större område t.ex. by, kommun eller
region. I detta ingår hänsyn till samspel mellan kulturmiljön och den biologiska
mångfalden. Detsamma gäller för vattenavrinningsområden och åtgärder för
att begränsa övergödning.
Fokusområde 5c
Åtgärden ger möjlighet till samarbete för att testa och utvärdera metoder och
processer för att effektivisera energianvändning. Det samma gäller för att öka
tillgång och användning av förnybar energi från biprodukter och avfall.
Fokusområde 5d
Åtgärden ger möjlighet till samarbete för att minska utsläpp av växthusgaser
från jordbruket.
Fokusområde 6b
Samarbete om projekt som förbättrar landsbygdsbefolkningens livsmiljö.
Typ av stöd

Samarbete
16

Länkar till annan lagstiftning


Havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden.

Svenska regionala bidrag:

Stödberättigande utgifter

Stödmottagare



förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken




marknadsordningarna
Utgifter för samarbetet; utgifter för personal, indirekta kostnader och
övriga faktiska utgifter.
Utgifter för att genomföra projektplanen inklusive investeringar.
Gäller även för samarbete med andra medlemsstater.
Organisationer, föreningar,
företag
myndigheter på lokal- regional- och nationell nivå.







Berättigandevillkor

Principer för urvalskriterier

 Sökanden ska bifoga en projektplan.
 Samarbetet ska inbegripa minst två aktörer
De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms hur projektet kan bidra till de
svenska miljökvalitetsmålen och anpassning till klimatförändringar.
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

Beskrivning av delåtgärd 16.6 Samarbete mellan aktörer i värdekedjan inom hållbar produktion av biomassa för
användning i livsmedel, energiproduktion och industriprocesser.
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Samarbete mellan aktörer i värdekedjan inom hållbar produktion av
biomassa för användning i livsmedel, energiproduktion och
industriprocesser.
Samarbetsprojekt för att producera förnybara råvaror för användning till
livsmedel, energi eller industriprodukter.

Beskrivning av delåtgärd

Fokusområde 5c
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Samarbete
•

Havs och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden.

Svenska regionala bidrag:
 förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom
den regionala tillväxtpolitiken
•
•

Statsstödsreglerna
Marknadsordningarna
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Stödberättigande utgifter

Stödmottagare





Berättigandevillkor

Utgifter för samarbetet; personalkostnader, indirekta
kostnader och övriga faktiska utgifter.
 Utgifter för att genomföra projektplanen inklusive
investeringar.
 Gäller även för samarbete med andra medlemsstater.
Organisationer, föreningar,
företag,
myndigheter på lokal- regional- och nationell nivå.
•
•

Sökanden ska bifoga en projektplan.
Samarbetet ska inbegripa minst två aktörer

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms hur projektet kan bidra till de
svenska miljökvalitetsmålen och då framför allt användningen av förnyelsebar
energi.
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

Beskrivning av delåtgärd 16.9 Stöd för diversifiering av jordbruksverksamhet som rör hälso- och sjukvård, social
integration och utbildning inom miljö och mat.
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Stöd för diversifiering av jordbruksverksamhet som rör hälso- och sjukvård,
19

Beskrivning av delåtgärd

social integration och utbildning inom miljö och mat.
Samarbetsprojekt för att använda gården som bas för omsorgsverksamhet,
integration eller utbildning och information om jordbruk, miljö och mat.
Fokusområde 3a exempel
Information om lokalproducerad mat eller mat producerad med kort
leveranskedja

Fokusområde 4abc exempel
Information om jordbrukets miljöarbete
Fokusområde 6a exempel
Samarbeten inom till exempel grön omsorg, jämställdhet eller integration
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Samarbete
•

Havs- och fiskerifonden, regionala fonden och socialfonden.

Svenska regionala bidrag:
 förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom
den regionala tillväxtpolitiken
•
•

Stödberättigande utgifter

Statsstödsreglerna
Marknadsordningarna




Utgifter för samarbetet; utgifter för personal, indirekta
kostnader och övriga faktiska utgifter.
Utgifter för att genomföra projektplanen inklusive
investeringar.
Gäller även för samarbete med andra medlemsstater.
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Stödmottagare

Berättigandevillkor






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

Sökanden ska bifoga en projektplan.
Samarbetet ska inbegripa minst två aktörer

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms hur projektet kan bidra till aktuellt
fokusområde, som konkurrenskraft, förbättrad djurvälfärd, miljö samt
diversifiering och utveckling av arbetstillfällen på landsbygden. Hur projektet
bidrar till exempelvis de svenska miljökvalitetsmålen, minskad klimatpåverkan
innovation bedöms för alla projekt. 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
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