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Nr i SFC
2014
8.2.1

Rubrik

Text

Namn på åtgärd

Lokalt ledd utveckling inom landsbygdsprogrammet – Leader

8.2.1.1

Rättslig grund









Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd
för landsbygdsutveckling, artikel 42-44.
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, artikel 32-35
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

Lokalt ledd utveckling är ett integrerat instrument för den territoriella
utvecklingen på subregional nivå. Den har en bred inriktning på
landsbygdsutveckling och innebär ett sektorsövergripande arbetssätt.
Innovativa arbetsformer och samarbete är grunden för lokalt ledd utveckling
för att hitta lokalt anpassade lösningar för lokala utmaningar. Åtgärden innebär
en bred delaktighet av den lokala befolkningen, det lokala föreningslivet, småoch medelstora företag och offentliga aktörer som genererar engagemang och
identitet utöver själva projektfinansieringen.
Delåtgärderna i den lokalt ledda utvecklingen kan bidra till att genomföra
insatser som hjälper till att uppnå alla mål (prioriteringar) i
landsbygdsprogrammet.
Genom lokala utvecklingsstrategier (LDS) kan en sammanhållen territoriell
utveckling uppnås. Även samband mellan stad och land kan främjas, i synnerhet
i fondsamverkan med andra ESI-fonder. Alla beviljade projekt ska bidra till de i
utvecklingsstrategin (LDS) satta målen.
Landsbygdsprogrammet lämnar öppet för att hela Sveriges landsbygd kan
täckas med lokala utvecklingsområden, under förutsättning att strategins
kvalitet och kapacitet i genomförandet kan säkerställas.

8.2.1.3
-1
8.2.1.3
–2

Bidrag till fokusområde

8.2.1.5

Verifierbarhet och
kontrollbarhet

Bidrag till horisontella kriterier

6b – Lokalt ledd utveckling på landsbygden bidrar till fokusområdet genom till
exempel antal beviljade LAG, antal genomförda projekt och totalinvesteringar.
6b – Lokalt ledd utveckling bidrar till miljö, klimat, jämställdhet och innovation
genom att dessa beaktas i strategin, samt genom att genomföra lokala projekt.

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.
3

8.2.1.5.
1

8.2.1.5.
2

Risk vid implementering av
åtgärden

Begränsande åtgärder

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
•Stöd av mindre betydelse
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.
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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
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

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) artikel 69 i
fondgemensamma förordningen (EU) nr 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 utgifter eller en schablonsats på 15 % av
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stödberättigande direkta personkostnader enligt 1.a) artikel 67 och
1.b) artikel 68 i den fondgemensamma förordningen 1303/2013.

8.2.1.7

Andra viktiga frågor för
förståelse och implementering

8.3

Annan specifik information för
åtgärden

8.2.1.4

Lista med delåtgärder



Vi kommer tillämpa enhetskostnader och klumpsummor enligt 1.b och
c) artikel 67 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.

Lokalt ledd utveckling genomförs inom samtliga fyra ESI-fonder och en
samordning av regelverk och stödvillkor eftersträvas.
LAG:s möjligheter att utöva myndighetsuppgifter regleras i lag.
 Fysiska investeringar inom bredband är inte möjliga. Inga direkta fysiska
investeringar i enskilda lantbruksföretag och andra enskilda företag är
möjliga. Investeringar för grupper eller sammanslutningar av företag är
möjliga.
 Den lokala utvecklingsstrategin beaktar de program och
handlingsplaner som görs inom ERUF och ESF. Statliga pengar som
exempelvis havsmiljöanslaget, LOVA, LONA, arbetsmarknadsinsatser,
så som regionala utvecklingsanslag kan medfinansiera den lokalt ledda
utvecklingen.





19.1, Utgifter för förberedande stöd
19.2, Genomförande av insatser inom den lokala utvecklingsstrategin
19.3, Förberedelser och genomförande av samarbetsprojekt
19.4, Driftsutgifter, information och animation
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Beskrivning av delåtgärd 19.1, Kostnader för förberedande stöd
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Kostnader för förberedande stöd

Beskrivning av delåtgärd

Syftet med åtgärden är att förbereda och skriva en lokal utvecklingsstrategi
genom
 mobilisering och nätverksskapande
 kapacitetsbyggande
 utbildning
 analyser/SWOT
Målet är att åtgärden resulterar i förslag till lokala utvecklingsstrategier för
geografiskt avgränsade områden. Strategierna kan komma att finansieras av
flera ESI-fonder.
Förberedande stöd inom lokalt ledd utveckling. Stöd ska främja utarbetande av
lokala utvecklingsstrategier för geografiska lokala utvecklingsområden av
offentligt-privata partnerskap som inte överlappar varandra inom samma
fonder. Stödet är ett klumpsummestöd.

Typ av stöd

Länkar till annan lagstiftning

Gemensamma 1303/2013
•
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).
Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
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och posttjänster.
Stödberättigande utgifter

Stödet ges för planerade/budgeterade utgifter enligt klumpsummemodell
(schablon).
Utgifter får avse
 lokal mobilisering
 utbildning för lokala intressenter,
 analyser av aktuellt område,
 utarbetning av lokal utvecklingsstrategi,
 administration,
 resor/lokalhyra/förtäring

Stödmottagare

Aktörer som vill arbeta fram en lokal utvecklingsstrategi. Ett partnerskap
representerat av både privata (företag), offentliga och ideella aktörer står
bakom ansökan.

Berättigandevillkor

Ansökan ska stödjas av ett partnerskap representerat av både privata
(företag), offentliga och ideella aktörer. Samtliga berörda kommuner ska stå
bakom ansökan (avsiktsförklaring). Det berörda området omfattar minst
10 000 invånare. Ansökan ska lämnas in senast vid utpekat datum.
Produktleverans är ett krav för utbetalning. Klumpsummestödet avser två
etapper. Om det finns godtagbara skäl att inte komma in med en
utvecklingsstrategi utbetalas stöd för en första etapp. Första etappen avser
grundläggande analyser och partnerskapsbildning. En rapport ska då
presenteras över utförd verksamhet samt slutsatser och motivering till att
etapp två inte ska genomföras. Etapp två innebär utarbetande av
utvecklingsstrategi för ett lokalt utvecklingsområde, vilken lämnas in som
produktleverans för etapp ett plus två.
Stödet kan beviljas för strategier som omfattar flera ESI-fonder. Stödet kan
betalas ut även om den framtagna strategin (slutresultatet av insatsen) visar
sig lämpligare att finansieras av en annan ESI-fond än landsbygdsprogrammet
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som det var tänkt från början.

Principer för urvalskriterier

Stödbelopp och stödnivåer

Så många områden som möjlig ska få stöd för att utreda förutsättningarna för
den lokala utvecklingen, bygga upp ett partnerskap och skriva en
utvecklingsstrategi.
Förvaltningsmyndigheten gör urvalet av insatser.
Maximalt 800 000 kronor per ansökan. 100% stöd.
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Beskrivning av delåtgärd 19.2, Genomförande av insatser inom den lokala utvecklingsstrategin
Nr i SFC
2014
19.3

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Genomförande av insatser inom den lokala utvecklingsstrategin

Beskrivning av delåtgärd

Delåtgärden leder genom stöd till projekt fram till målen i utvecklingsstrategin
och landsbygdsprogrammet. Insatsen ska stärka den lokala befolkningens
tillgång till infrastruktur och förbättra levnadsvillkor inklusive fritid och kultur
och förutsättningar för attraktivt boende och företagsutveckling.

Typ av stöd

Stöd inom lokalt ledd utveckling. Stöd för genomförande av insatser inom den
lokala utvecklingsstrategin som huvudsakligen främjar utvecklingen i det egna
utvecklingsområdet. Insatser genomförs i projektform. Stöd till enskilda
företag är möjligt genom mikrostöd (checkar) och samverkansprojekt. Flera
insatser kan samordnas genom så kallade paraplyprojekt.
•
Havs och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden.
Svenska regionala bidrag:
•
förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom
den regionala tillväxtpolitiken
•
De minimis
•
Kommunallagen

Länkar till annan lagstiftning

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).
Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster.
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Stödberättigande utgifter

•

Investeringsutgifter och tjänster med anknytning till
investeringen,
•
personalkostnader och indirekta kostnader
•
Köp av tjänster
•
övriga faktiska utgifter
•
offentliga resurser (”contribution in kind”)
Ej stödberättigande utgifter:
•
•
•

Investeringsutgifter till bredband,
Utgifter till investeringar på fiskefartyg
Utgifter till jordbruksproduktion och jordbruksinvesteringar som
omfattas av andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet.

Stödmottagare

•
•

LAG
Intressenter som söker för att främja utvecklingen i ett lokalt
utvecklingsområde.

Berättigandevillkor

•

Sökanden ska bifoga en projektplan.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse enligt den lokala
utvecklingsstrategin ska få stöd.

Stödbelopp och stödnivåer

20 till 100 procent av stödberättigande utgifter. Mikrostöd till enskilda företag
är stödberättigande upp till 30 000 kr.
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Beskrivning av delåtgärd 19.3, Förberedelser och genomförande av samarbetsprojekt

Nr i SFC
2014
19.4

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Förberedelser och genomförande av samarbetsprojekt
Åtgärden leder genom stöd till samarbetsprojekt fram till målen i
utvecklingsstrategin och landsbygdsprogrammet. Insatsen ska stärka den
lokala befolkningens tillgång till infrastuktur och förbättra levnadsvillkor
inklusive fritid och kultur och förutsättningar för attraktivt boende och
företagsutveckling inom det egna området och i de utvecklingsområden som
omfattas av samarbetsprojektet.

Typ av stöd





Länkar till annan lagstiftning

Stöd inom lokalt ledd utveckling för förberedelse av interregionala och
transnationella samarbetsprojekt.
Stöd till kontaktskapande aktiviteter och upparbetande av
kontaktnätverk.
Genomförande av samarbetsprojekt mellan LAG-grupper i olika ESIfonder inom Sverige och inom EU och med andra lokala
utvecklingsgrupper i Sverige, inom EU och i tredje land. Flera LAGgrupper från olika länder kan ingå.
•
•

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).
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Stödberättigande utgifter

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster.
 personalkostnader och indirekta kostnader
 Köp av tjänster
 övriga faktiska utgifter (exempelvis resor)
 offentliga resurser (”contribution in kind”)
 Investeringsutgifter och tjänster med anknytning till investeringen,

Stödmottagare




LAG
Intressenter som söker för att främja utvecklingen i ett lokalt
utvecklingsområde.

Berättigandevillkor



Sökanden ska bifoga en projektplan

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse enligt den lokala
utvecklingsstrategin ska få stöd.

Stödbelopp och stödnivåer

20 till 100 procent av stödberättigande utgifter
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Beskrivning av delåtgärd 19.4, Driftkostnader, information och animation

Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Driftkostnader, information och animation
 Insatser för att administrera genomförandet av en lokal
utvecklingsstrategi.
 Insatser för att underlätta utbyte mellan intressenter, tillhandahålla
information och sprida kännedom om den lokala utvecklingsstrategin,
samt att stödja potentiella stödmottagare att utveckla projekt och
fördereda ansökningar.
 Delåtgärden kan genomföras som en samordnande fond (”leadfund”)
enligt 1303/2013 även för andra ESI-fonder, i det fall
landsbygdsprogrammet finansierar större delar av budgeten i LDS.
Stöd inom lokalt ledd utveckling. Stöd för att administrera och främja
genomförande av en lokal utvecklingsstrategi.
 Havs och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden.
 Svenska regionala bidrag: förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Stödberättigande utgifter

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).
Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster.
 Utgifter för investeringar
 personalkostnader och indirekta kostnader
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Stödmottagare

Berättigandevillkor

Köp av tjänster
övriga faktiska utgifter (exempelvis resor)
offentliga resurser (”contribution in kind”)

LAG


Sökanden ska bifoga en projektplan

Principer för urvalskriterier

Urval sker genom godkännande av utvecklingsstrategin.

Stödbelopp och stödnivåer

Stöd för driftskostnader, mobilisering och information får inte överskriver 25
procent av utvecklingsområdets totala offentliga utgifter.
100 procent stöd.
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