Läshjälp för åtgärdsmallar och strategi
Detta dokument förklara den kodning som finns mellan de olika artiklarna i
landsbygdsförordningen och delåtgärderna. Det kan vara bra som hjälp vid läsning av bl.a. strategi
och åtgärdsmallar. Under artiklarna numreras varje delåtgärd, exempelvis Artikel 14, delåtgärd
1.1 Stöd till yrkesutbildnings- och kompetensutvecklingsåtgärder. Första siffran är en artikelkod
och den andra siffran anger vilken delåtgärd det handlar om. Koderna har relevans för
programmeringen i kommissionens datasystem, SFC.

Kodning för artiklar och delartiklar
Artiklar under förordning (EU)
Nr 1305/2013 [RD] eller
förordning (EU) Nr 1303/2013
[CPR]

Artikelkod i
förordningen

Delåtgärd i förordningen

Delåtgärdskod
i förordningen

[RD]
art 14

1

Stöd till yrkesutbildnings- och
kompetensutvecklingsåtgärder

1.1

Stöd till demonstrationer och
informationsåtgärder

1.2

Stöd till att tillhandahålla
rådgivningstjänster

2.1

Stöd till inrättandet av
företagslednings-, avbytar- och
rådgivningstjänster

2.2

Stöd till fortbildning av rådgivare

2.3

Investeringar i jordbruksföretag

4.1

Investeringar i bearbetning och
saluföring av jordbruksprodukter

4.2

[RD]
art 15

[RD]
art 17

Kunskapsöverföringsoch informationsåtgärder

Rådgivningstjänster samt
företagslednings- och
avbytartjänster inom
jordbruket

Investeringar i fysiska
tillgångar

2

4

Investeringar i infrastruktur inom
skogsbruk

[RD]
art 19

Jordbruks- och
affärsutveckling

6

4.3

Stöd till icke-produktiva
investeringar kopplade till målen för
miljö- och klimatvänligt jordbruk

4.4

Startstöd för jordbruk-, rennäringoch trädgårdsföretag.

6.1

Investeringar för att skapa och
utveckla annan verksamhet än
jordbruk

6.4

[RD]
art 20

[RD]
art 21

[RD]
art 28

[RD]
art 29

Grundläggande tjänster
och förnyelse av
samhällen i
landsbygdsområden

Investeringar i
skogsområdesutveckling
och förbättring av
skogars livskraft

Miljö- och klimatvänligt
jordbruk

Ekologiskt jordbruk

7

8

10

11

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

7.2

Investering i bredbandsinfrastruktur

7.3

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

7.4

Utveckling och investering i
småskalig infrastuktur och tjänster
med anknytning till
landsbygdsturism.

7.5

Utredningar om och investeringar i
underhåll, restaurering och utveckling
av natur- och kulturarv i byar,
landskap och områden med högt
naturvärde.

7.6

Förbyggande och återställande av
skador på skogar somuppstår till följd
av skogsbränder och naturkatastrofer
och andra katastrofer

8.3

Investeringar som förbättrar
skogsekosystems
återhämtningsförmåga och
miljövärde

8.5

Ersättning för miljö- och
klimatåtagande

10.1

Ersättning för bevarande av genetiska
resurser

10.2

Omställning till ekologisk produktion

11.1

Ekologisk produktion

11.2

[RD]
art 31

Stöd till områden med
naturliga eller andra
särskilda begränsningar

13

Kompensationsbidrag

13.1-13.3

[RD]
art 33

Djurens välbefinnande

14

Djurvälfärdsersättning

14

[RD]
art 35

Samarbete

16

Inrättande och drift av operativa
grupper inom Europeiska
innovationspartnerskapet.

16.1

[CPR]
art 32
[RD]
art
42-44

Lokalt ledd utveckling
inom
landsbygdsprogrammet –
Leader

19

Pilotprojekt samt stöd för utveckling
av nya produkter, metoder, processer
och tekniker inom jordbruks-, och
livsmedelssektorerna

16.2

Samarbete mellan små aktörer för att
utveckla gemensamma
arbetsprocesser och dela anläggningar
och resurser samt utveckling av
turismtjänster med anknytning till
landsbygdsturism.

16.3

Horisontellt och vertikalt samarbete
mellan aktörer i försörjningskedjan
för att inrätta och utveckla korta
leveranskedjor och lokala marknader.

16.4

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

16.5

Samarbete mellan aktörer i
värdekedjan inom hållbar produktion
av biomassa för användning i
livsmedel, energiproduktion och
industriprocesser.

16.6

Stöd för diversifiering av
jordbruksverksamhet som rör hälsooch sjukvård, social integration och
utbildning inom miljö och mat.

16.9

Kostnader för förberedande stöd
Genomförande av insatser inom den
lokala utvecklingsstrategin

19.1
19.2

Förberedelser och genomförande av
samarbetsprojekt

19.3

Driftkostnader, information och
animation

19.4

