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Företag, branschorganisationer, myndigheter, etc.

Tillgängliga stöd att söka för aktörer som arbetar med
livsmedelsförädling
Det finns flera olika stöd att söka för företag och organisationer verksamma
inom livsmedelsförädling, och det kan vara svårt att få en överblick över alla de
möjligheter som erbjuds. Detta PM är en kortfattad sammanställning över olika
åtgärder som livsmedelsindustrin har möjlighet att nyttja.
Sammanställningen är inte heltäckande. Vi har valt att presentera de vanligaste
stöden, de stöd som utgörs av bidrag (inte lån) och de som kan nyttjas av
enskilda företag.
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Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet
Om utvecklingsinsatsen främst är till nytta för det enskilda företaget och den
ordinarie verksamheten kan företaget söka företagsstöd.
Syfte

Öka konkurrenskraften inom lantbruket, i livsmedelsindustrin
och livsmedelsföretagen.

Vem kan söka

Företag som förädlar produkter från lantbruket eller från renoch trädgårdsnäringen. Stödet kan sökas både av företag i stad
och på landsbygd.

Vilka kostnader Kostnader för kompetensutveckling (till exempel gå en kurs).
och aktiviteter Investeringar som byggnader, anläggningar, maskiner,
kan stödjas
utrustning, och allmänna kostnader som är kopplade till
investeringen (exempelvis konsult-, arkitekt-, och
ingenjörsarvoden, genomförandestudier, patent och licenser).
Det är också möjligt att få stöd för mobila anläggningar, till
exempel mobila slakterier.
Stödbelopp

I de flesta fall utbetalas 30 % av de kostnader som ger rätt till
stöd (20-100 % för kompetensutveckling). Om verksamheten
finns i norra Sverige kan länsstyrelsen i vissa fall besluta om
upp till 40 % i stöd. I vissa fall finns regionala begränsningar
av stödbeloppen.

Övrigt

Investeringen ska den på något sätt bidra till att utveckla
landsbygden. Kopplingen till landsbygden kan se ut på olika
sätt, till exempel råvaruberoendet, den geografiska
placeringen och liknande.
Stöd för investeringar kan bara sökas av små eller medelstora
företag.
Företagsstöd kan inte ges för bearbetning av fisk.

Mer
information

För mer information, gå in www.jordbruksverket.se eller
kontakta länsstyrelsen.

Exempel på
beviljande stöd

Bygge av lagerlokal, styckningslokal, maskinutrustning, kurs i
bakning, förädling av livsmedel, investering i gårdsmejeri.
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Projektstöd inom landsbygdsprogrammet,
Om utvecklingsinsatsen är till nytta för flera företag eller organisationer, eller om
arbetet ska bedrivas i projektform tillsammans med andra, kan man söka
projektstöd. Ett projekt är avgränsat i tid och arbetsinsats och bedrivs utanför den
ordinarie verksamheten.
Syfte

Öka konkurrenskraften inom lantbruket, livsmedelsindustrin
och livsmedelsföretagen.

Vem kan söka

Företag, sammanslutningar av företag, organisationer,
föreningar och liknande.

Vilka kostnader Kostnader som uppkommer i samband med att:
och aktiviteter anordna kompetensutveckling för aktörer inom förädling,
kan stödjas
stödja entreprenörskap och utveckla företag på landsbygden
med färre än 10 årsarbetskrafter (exempelvis småskalig
förädling),
främja landsbygdsturism (exempelvis matturism),
främja samarbete mellan producenter inom de gröna
näringarna, förädlingsledet och forskningen, i syfte att
utveckla nya produkter, tjänster, processer och tekniker.
Under 2010-2013 finns särskilda pengar avsatta för
regeringens vision Sverige – det nya matlandet. Visionen
innebär i stort stödmöjligheter för satsningar inom
primärproduktion, förädlad mat, matturism,
restaurangbranschen och offentlig mat.
Stödbelopp

I de flesta fall kan stöd beviljas med 20 –100 % av de
kostnader som ger rätt till stöd. När det gäller stöd för
utveckling av nya produkter, tjänster, processer eller tekniker
inom de gröna näringarna kan man få stöd med högst 60 %. I
vissa fall finns regionala begränsningar av stödbeloppet.
Under perioden 2010-2013 är det inom ramen för visionen
Sverige – det nya matlandet, möjligt att söka stöd för upp till
100% av kostnaderna.

Mer
information

För mer information, gå in www.jordbruksverket.se eller
kontakta länsstyrelsen.
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Strukturfondsprogrammen
Syfte

Ökad regional konkurrenskraft och sysselsättning. Att minska
de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan Europas
regioner och innevånare är centralt för att lyckas med
Lissabonstrategins övergripande mål för Europeiska Unionen
- att vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi år 2010.

Vem kan söka

Organisationer, myndigheter, föreningar, företag och
liknande..

Vilka kostnader Kostnader för att driva projekt inom följande områden:
• innovation och förnyelse
och aktiviteter
• kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
kan stödjas
• tillgänglighet
Stödbelopp

I de flesta fall kan stöd beviljas med 20-100% av de kostnader
som ger rätt till stöd. När det gäller stöd för utveckling av nya
produkter, tjänster, processer eller tekniker inom de gröna
näringarna, kan man få stöd med högst 60%. I vissa fall finns
regionala begränsningar av stödbeloppet.

Övrigt

I jämförelse med åtgärderna inom landsbygdsprogrammet och
programmet för fiskenäringen är åtgärderna inom
strukturfonderna bredare och mer generella.
Landsbygdsprogrammet har exempelvis en tydligare koppling
till lantbruk, landsbygd och lokal utveckling. Det kan därför
vara lättare att bli aktuell för stöd inom strukturfondsprogrammet om man planerar genomföra ett större projekt som
främst rör verksamhet som inte avser fiske eller lantbruk (dvs.
icke bilaga 1-produkter), eller exempelvis
branschöverskridande projekt.
Det går också att söka stöd för territoriellt samarbete.

Mer
information

Det finns ett nationellt program (kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud) som förvaltas av ESF-rådet och 8 st
regionala strukturfondsprogram (innovation och förnyelse
samt tillgänglighet) som förvaltas av Tillväxtverket.
Mer information, kontakta Tillväxtverket eller ESF-rådet. Du
kan också gå in på deras webbplatser www.tillvaxtverket.se
och www.esf.se.

Tidigare
beviljande stöd

Inkomna ansökningar med beröringspunkter till
livsmedelsindustrin har bland annat varit turism,
entreprenörskap, regionalt resurscentrum för
livsmedelsförädling, kapacitetshöjning för bredband och
innovativ processoptimering.

4(19)

2009-12-14

Företagsstöd inom Europeiska fiskerifonden
Syfte

Utveckla konkurrenskraftiga företag inom ramen för en
hållbar utveckling.

Vem kan söka

Företag som bereder fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Vilka kostnader Investeringar som rör beredning och saluföring.
och aktiviteter Kompetensutveckling.
kan stödjas
Stödbelopp

Varierar mellan 30 och 40 %. Den högre stödsatsen gäller
satsningar som direkt syftar till att minska negativa
miljöeffekter av verksamheten.
För företag som sysselsätter 250 personer eller fler eller med
en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro är
stödinsatsen max 20% av investeringen.

Övrigt

Stödet är begränsat till företag med färre än 750 anställda eller
med en omsättning som är lägre än 200 miljoner euro.

Mer
information

För mer information, kontakta Fiskeriverket, eller gå in på
Fiskeriverkets webbplats www.fiskeriverket.se (EU och
internationellt, EU-stöd).
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Projektstöd inom Europeiska fiskerifonden
Syfte

Främja en livskraftig fiskerinäring.

Vem kan söka

Företag, organisationer, föreningar, etc.

Vilka kostnader Kostnader för att genomföra ett projekt kring bland annat:
och aktiviteter arbetsförhållanden och säkerhet,
kan stödjas
spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter,
kvalitet och livsmedelssäkerhet,
förbättrade yrkeskunskaper,
innovativa metoder,
reklamkampanjer (avsättningsfrämjande),
kvalitetscertifiering och märkning (avsättningsfrämjande),
marknadsundersökningar (avsättningsfrämjande),
saluföring av underutnyttjade arter (avsättningsfrämjande).
Stödbelopp

Mellan 40 och 60 % beroende på typ av projekt och typ av
finansiering.

Övrigt

Åtgärderna ska vara av sådan art att resultaten kommer fler än
enskilda företag till del.
Reklamkampanjer får inte vara inriktade på varumärken eller
hänvisa till särskilda länder eller geografiska områden, med
undantag för produkter med godkänd ursprungsbeteckning.

Mer
information

För mer information, kontakta Fiskeriverket, eller gå in på
Fiskeriverkets webbplats www.fiskeriverket.se (EU och
internationellt, EU-stöd).
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Stöd till insatser på livsmedelsområdet
Syfte

Förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn

Vem kan söka

Företag, organisationer, myndigheter, etc.

Vilka kostnader
och aktiviteter
kan stödjas

•

Projektkostnader för att utveckla produkter, processer
eller tekniker med anknytning till livsmedelsförädling

•

Projektkostnader för att utveckla
avsättningsmöjligheterna för livsmedel.

•

Kompetensutveckling

•

Deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och
mässor

•

Informationsåtgärder som rör forsknings- och
utvecklingsarbete eller spridning av
marknadsinformation

•

Konsulttjänster

•

Projektkostnader för reklam, utbildning,
marknadsanalyser och statistik som avser ekologiska
produkter

Stödbelopp

Varierar mellan 50 och 75 %.

Övrigt

---

Mer
information

Kontakta Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten på
Jordbruksverket, tel.036-15 50 00.
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Regionalt bidrag till företagsutveckling
Syfte

Främja hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed hållbar
regional tillväxt

Vem kan söka

Små och medelstora företag, men även organ/aktörer som
administrerar samverkansprojekt, och stora företag i
samverkan med små och medelstora företag.

Vilka kostnader Investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner,
och aktiviteter produktutveckling, marknadsföring och utbildning.
kan stödjas
Stödbelopp

Stödet varierar mellan 25 och 50 % beroende på vart
verksamheten bedrivs och hur satsningen genomförs.

Övrigt

Verksamheten ska avse produkter som inte anges i bilaga 1 till
EG-fördraget (dvs. icke bilaga 1-produkter som choklad,
kakor, pasta, etc). Den får inte omfatta fiskeprodukter eller
bilaga 1-produkter (kött, mjölk, spannmål, etc).
Stödet kan bara beviljas aktörer inom vissa regionalt
avgränsade områden (stödområde A och B, samt i glesbygd
och landsbygd).

Mer
information

Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Exempel på
beviljande stöd

Ölbryggeri, tillverkning av choklad och knäckebröd,
kryddframställning.

Du kan också hitta information på www.tillvaxtverket.se.
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Regionalt investeringsstöd
Syfte

Främja hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed hållbar
regional tillväxt.

Vem kan söka

Företag.

Vilka kostnader Investeringar i byggnader, anläggningar och maskiner.
och aktiviteter Konsulttjänster, information, utbildning, forskning och
kan stödjas
utveckling.
Stödbelopp

Stödet varierar mellan 10 och 50 %.

Övrigt

Stödet begränsas till vissa branscher, bland annat industriell
verksamhet, tillverkning, bearbetning eller förädling med
industriella metoder.
Verksamheten ska avse import eller export av bearbetade
jordbruksprodukter (choklad, kakor, pasta, etc). Den får inte
omfatta fiskeprodukter eller bilaga 1-produkter (kött, mjölk,
spannmål, etc).
Stödet kan bara beviljas aktörer inom vissa regionalt
avgränsade områden (stödområde A och B).

Mer
information

Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Tidigare
beviljande stöd

Stöd har tidigare beviljats till företag inom
livsmedelsindustrin, däribland bageriverksamhet.

Du kan också hitta information www.tillvaxtverket.se.
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Regionalt sysselsättningsbidrag
Syfte

Främja hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed hållbar
regional tillväxt.

Vem kan söka

Företag.

Vilka kostnader Bidraget ska kompensera för kostnader vid nystart eller
och aktiviteter utökad verksamhet (endast stödområde A). Stöd kan beviljas
vid fasta anställningar om det bedöms vara nödvändigt för att
kan stödjas
skapa planerad sysselsättningsökning.
Stödbelopp

Stödet är maximalt 120 000 kr i stödområde B, och 198 000
kr i stödområde A per ny årsarbetskraft, utbetalat retroaktivt
över en 3-årsperiod.

Övrigt

Stödet begränsas till vissa branscher, bl.a. industriell eller
industriliknande verksamhet.
Verksamheten ska avse import eller export av bearbetade
jordbruksprodukter (choklad, kakor, pasta, etc). Den får inte
omfatta fiskeprodukter eller bilaga 1-produkter (kött, mjölk,
spannmål, etc).
Stödet kan bara beviljas aktörer inom vissa regionalt
avgränsade områden (stödområde A och B).

Mer
information

Kontakta länsstyrelsen för mer information.
Du kan också hitta information på www.tillvaxtverket.se.
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Regionalt transportbidrag
Syfte

Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar till
ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.

Vem kan söka

Transportbidrag kan sökas av fysiska personer som bor i
Sverige och juridiska personer med verksamhet i Sverige. Den
som har betalat fraktkostnaden till transportören eller
speditören ska ansöka om bidraget.
Även företag som ligger utanför bidragsområdet kan i vissa
fall ansöka om om transportbidrag. Det kan t.ex. röra sig om
transporter till legotillverkare i bidragsområdet eller
uttransporter av varor producerade inom bidragsområdet.

Vilka kostnader Transportbidrag beviljas för ett fåtal livsmedelsprodukter,
och aktiviteter exempelvis bröd, öl och en viss typ av konfektyr. Stöd får
lämnas som bidrag till transportkostnader för godstransporter
kan stödjas
på järnväg, yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.
Transportsträckans längd ska uppgå till minst 401 km.
Stödbelopp

Transportbidrag kan utbetalas till produktionsställen som
ligger i de fyra nordligaste länen. Ersättning kan ges för en
viss % av fraktkostnaderna beroende på vilken kommun
verksamheten ligger i. Storleken på transportbidraget varierar
mellan 5 och 45
%.

Övrigt

För att bidrag ska beviljas krävs att råvara eller halvfabrikat
har genomgått betydande bearbetning. Transportbidrag ges
inte för lantbruksverksamhet som anges i bilaga 1 till EGfördraget (kött, mjölk, spannmål, etc), eller till
fiskeriverksamhet. Transportbidrag kan dock ges för
produkter tillverkade av vilt växande bär och av viltkött.

Mer
information

Kontakta Tillväxtverket för mer information.

Tidigare
beviljade stöd

Transportbidrag har beviljats för livsmedels- och
dryckesvarutillverkning. För transporter utförda under 2006
har drygt 19 milj. kr utbetalats fördelat på ca 30 företag.
Största andelen av bidraget, 77 % har gått till tillverkning av
mjukt bröd och bakverk.

Du kan också hitta information på www.tillvaxtverket.se.
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Forska & Väx
Syfte

Stärka företagets konkurrenskraft genom forskning och
utveckling (FoU). Detta ska stärka företagets möjlighet att
konkurrera på en global marknad och därmed bidra till
ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige.

Vem kan söka

Små och medelstora företag (inom alla branscher) som
behöver få tillgång till FoU eller utveckla egen FoU.

Vilka kostnader Genomförande av FoU-projekt, förstudie eller
och aktiviteter behovsidentifiering inför ett forskningsprojekt.
kan stödjas
Stödbelopp

FoU projekt - max 5 milj. kr kan sökas. Företagets egna
insatser (tid eller pengar) i projektet ska vara lika mycket som
det sökta beloppet och utgöra minst 50 % av
projektkostnaden.
Förstudie - max 500 000 kr kan sökas. Finansiering kan täcka
upp till 100 % av kostnaderna.
Totalt kan max 100 000 kr sökas. Finansieringen kan täcka
upp till 100 % av kostnaderna.

Övrigt

Företaget måste vara ett aktiebolag med max 250 anställda.

Mer
information

Kontakta VINNOVA för mer information eller gå in på
www.vinnova.se .
Du kan också hitta information på www.tillvaxtverket.se.

Tidigare
beviljande stöd

Projekt med inriktning mot livsmedel exempelvis probiotiska
livsmedelsprodukter, till exempel havreprodukter med
bevisade hälsoeffekter.
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Marknadsstöd till produktion och konsumtion
Syfte

Ökad användning och konsumtion av jordbruksprodukter..

Vem kan söka

Företag

Vilka kostnader Stöd kan sökas för:
och aktiviteter
• mjölk, naturell yoghurt, filmjölk och hårdost till
kan stödjas
skolelever
•

potatisstärkelse (produktionsstöd)

•

åtgärder inom frukt och grönsakssektorn

Stödbelopp

Varierar beroende på område ovan.

Övrigt

---

Mer
information

För mer information gå in på www.jordbruksverket.se eller
kontakta Jordbruksverkets marknadsstödsenhet, tel. 036-15 50
00.
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Stöd till exportfrämjande åtgärder
Syfte

Främja svensk export av livsmedel.

Vem kan söka

Företag.

Vilka kostnader Stöd kan ges bland annat för deltagande i internationella
och aktiviteter mässor, detaljhandelsaktiviteter och marknadssatsningar.
kan stödjas
Stödbelopp

I de flesta fall 50 % av kostnaderna.

Övrigt

Stödet betalas inte ut till enskilda företag utan ges i form av
medfinansiering av aktiviteterna ovan. Jordbruksverket betalar
ut pengar till Exportrådet som arrangerar aktiviteterna under
varumärket Food from Sweden.

Mer
information

För mer information gå in på www.swedishtrade.se/livsmedel
eller kontakta Exportrådet.

Tidigare
beviljande stöd

Under 2008 gjordes en rad aktiviteter för totalt 282 företag.
Dessa innefattade Sverigemontrar på internationella mässor,
marknadsaktiviteter på olika prioriterade marknader som
exempelvis detaljhandelskampanjer i Tyskland, Ryssland,
Nederländerna och Schweiz under varumärket Food from
Sweden.
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Exportbidrag
Syfte

Ska kompensera exportören för skillnader som kan uppstå
mellan priset inom EU och utanför EU.

Vem kan söka

Exportföretag.

Vilka kostnader Stöd kan sökas för bland annat äggprodukter, griskött, levande
och aktiviteter djur, vissa mejeriprodukter och bearbetade varor som till
exempel bakverk, choklad och konfektyr.
kan stödjas
Stödbelopp

Storleken på exportbidragen varierar.

Övrigt

Exporten måste ske till länder utanför EU.
Möjligheten att söka exportbidragen styrs av skillnaden i pris
inom EU och utanför EU. Är EU:s pris i nivå med
världsmarknadspriset betalas inga exportbidrag ut.

Mer
information

För mer information gå in på www.jordbruksverket.se eller
kontakta Jordbruksverket.

Tidigare
beviljande stöd

Under 2008 främst mejeriprodukter, socker, smör och
spannmål.
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Stöd för mervärden i jordbruket
Syfte

Hjälpa producenterna att höja kvaliteten på livsmedel och
jordbruksprodukter, att bättre nå ut med budskapet om
svenska jordbruksprodukters mervärde, och att produkterna är
säkra och av hög kvalitet.

Vem kan söka

Den som är lantbrukare och verksam inom någon av
produktionsgrenarna odling av vissa grödor,
nötköttsproduktion, mjölkproduktion, får och getter.

Vilka kostnader Kvalitets- och marknadsföringsåtgärder för att höja kvaliteten
/aktiviteter kan på livsmedel och jordbruksprodukter, till exempel kostnader
för studiebesök, specialistutbyten och nätverk, utveckling av
stödjas
produktionsmetoder, tekniska undersökningar, designstudier
och marknadsundersökningar. Förberedelser för och
deltagande i jordbruks- och livsmedelsutställningar, dock inte
försäljning.
Stödbelopp

75% av de godkända kostnaderna med högst 50 000 kronor
per år och åtgärd. Stöd under 100 Euro betalas inte ut.
Ansökan kan göras tidigast 1 juni och fram till och med den
31 januari det stödår ansökan avser.

Övrigt

För att få fullt stöd måste man följa tvärvillkoren.
Tvärvillkoren är regler som handlar om hur man ska sköta
sina djur och sin mark.

Mer
information

För mer information gå in på www.jordbruksverket.se eller
kontakta Jordbruksverket, tel. 036-15 50 00.
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Andra typer av förmåner
Utöver de lån, stöd och bidrag som har listats ovan finns det även andra typer av
handelsrelaterade förmåner som livsmedelsindustriföretag kan nyttja. Dessa är
bland andra:
•

WTO-relaterade handelsförmåner och EU:s handelsavtal,

•

aktiv och passiv förädling,

•

bearbetning under tullkontroll,

•

varor med användning för särskilda ändamål.

WTO-relaterade handelsförmåner och EU:s handelsavtal
I vissa fall kan man importera varor till en förmånligare tull än den som generellt
sett tillämpas. Detta är möjligt tack vare att man inom ramen för världshandelsorganisationen WTO har kommit överens om vissa förmåner samt att EU
har upprättat handelsavtal med andra länder. Generellt sett kan man säga att
förmånerna är knutna till vissa varor och regioner, men ibland är de också
begränsade till vissa volymer genom importkvoter.
Tullverkets nätbaserade tulltaxa, TARIC, innehåller alla uppgifter om vilka
förmåner som finns kopplade till importen av en viss produkt från ett visst land.
TARIC finns på www.taric.se. Även på Jordbruksverkets hemsida finns
information om EU:s handelsavtal och förmåner för jordbruksprodukter,
www.jordbruksverket.se. I de fall förmånerna är begränsade av tullkvoter
används (för jordbruksvaror) någon av följande metoder:
•

först-till-kvarn-metoden,

•

en fördelning som görs av exportlandet, eller

•

att kvoterna fördelas genom licenssystem.

Ärenden som rör först-till-kvarnmetoden handläggs av Tullverket och
kvotlicenser av Jordbruksverket.
Har du frågor angående den administrativa hanteringen kring tullkvoter kan du
gå in på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se eller kontakta
Jordbruksverkets marknadsstödsenhet. Alternativt kan du läsa på
www.tullverket.se kontakta Tullverket.
Importförmåner på andra marknader än den europeiska finns på Exportrådets
hemsida www.swedishtrade.se
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Aktiv och passiv förädling
Aktiv förädling är ett tullförfarande som innebär att varor tillfälligt förs in i EU
för att bearbetas och därefter reexporteras utan att tull och andra avgifter
tillkommer. Passiv förädling är ett tullförfarande som innebär att varor tillfälligt
förs ut från EU till tredje land för bearbetning och därefter återinförs till EU med
hel eller delvis tullbefrielse. Bearbetningen kan vara allt från att packa om varor
eller sätta på etiketter till komplicerade tillverkningsprocesser.
För att få använda sig av aktiv och passiv förädling krävs att en rad
administrativa och ekonomiska villkor uppfylls. Du kan dock få en enklare
tullhantering genom att kvalitetssäkra tullrutinerna och på så sätt certifiera sitt
företag.
För mer information om ansökningsförfarandet,
www.tullverket.se eller kontakta Tullverket.

kontakta

gå

in

på

Bearbetning under tullkontroll
Bearbetning under tullkontroll används när man importerar varor som ska
bearbetas och som efter bearbetningen blir sådana produkter som omfattas av en
lägre importtullsats än vad som gäller för importvaran. Om den importerade
varan till exempel är tullbelagd och den bearbetade varan är tullfri är det alltid
förmånligt att tillämpa förfarandet. Man måste ansöka om tillstånd för att kunna
använda ”bearbetning under tullkontroll”.
För mer information kontakta gå in www.tullverket.se eller kontakta Tullverket.
Varor med användning för särskilda ändamål
”Användning för särskilda ändamål” innebär att du kan importera vissa varor
med nedsatt tull eller tullfritt om de ska användas för ett särskilt ändamål och
inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU. Tillstånd behövs.
Exempel på varor som du kan få tullnedsättning eller tullfrihet för är vissa slag
av fiskrom och kokta, skalade räkor för beredning. I de flesta fall talar fotnoter i
tulltaxan om för vilka varor du kan få tullnedsättning eller tullfrihet (för särskilda
ändamål). I fotnoten kan man också se om det finns några villkor som måste vara
uppfyllda för att få utnyttja förmånen.
För mer information kontakta gå in på www.tullverket.se
Tullverket.

eller kontakta
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Stöd som inte finns med i sammanställningen.
Allmänna stöd – starta eget bidrag och andra typer av arbetsmarknadsrinriktade
stöd www.arbetsformedlingen.se
ALMI - erbjuder företagslån, mikrolån, innovationslån, exportfinansiering och
garantier. www.almi.se
Norrlandsfondens Garanti, Lån/kredit och Villkorslån - finansierar både nya
och befintliga företag för att de skall kunna utvecklas, expandera och bli än mer
framgångsrika och konkurrenskraftiga. www.norrlandsfonden.se
Industrifondens Ägarkapital, Lån - Industrifonden är en långsiktig investerare
som erbjuder ägarkapital eller lån till små och medelstora svenska bolag inom
branscherna ICT, life science, industri och cleantech. www.industrifonden.se
Stöd för marknadsföring inom EU - Jordbruksverket kan finansiera informations- och säljfrämjande åtgärder för vissa lantbruksprodukter och produktionsmetoder inom EU. Branschorganisationer och branschövergripande organ kan
söka. Läs mer på www.jordbruksverket.se eller kontakta Jordbruksverket.
Stöd för att marknadsföra EU:s lantbruksprodukter i tredje land Jordbruksverket kan finansiera informations- och säljfrämjande åtgärder i tredje
land. Syftet är att främja bilden av EU:s produkter på den internationella
marknaden. Söks av branschorganisationer eller branschövergripande organ. Läs
mer på www.jordbruksverket.se

Offentlig lagring - Om efterfrågan på vissa varor är mindre än utbudet kan EUkommissionen via Jordbruksverket intervenera på marknaden genom att köpa
upp överskottet och lagra det. För att detta ska vara möjligt måste vissa kriterier
vara uppfyllda. Det finns möjlighet att intervenera skummjölkspulver, nötkött,
smör och socker. Mer information finns på www.jordbruksverket.se
Stöd för privat lagring - När marknadspriserna sjunker under en viss nivå kan
EU-kommissionen öppna upp för stöd till privat lagring som ett alternativ till
interventionsuppköp. Företag har då möjlighet att söka stöd för att lagra
produkten. Lammkött, griskött, nötkött, smör, ost och skummjölkspulver kan
omfattas av privat lagring. Se vidare www.jordbruksverket.se eller kontakta
Jordbruksverket.
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