Stöd till insatser på
livsmedelsområdet
En del av Sverige – det nya Matlandet

Utveckla Sverige – det nya matlandet!

Projekten är en del av det kunskapsbygge som
krävs för att Sverige ska bli ett matland.

Du kan söka stöd för att
• utveckla produkter, processer eller tekniker
med anknytning till livsmedelsförädling
• utveckla avsättningsmöjligheter för livsmedel
• inventera nationella projekt om samverkan
mellan skola och primärproduktion
• arbeta med kompetensutveckling, information
och kunskapsspridning
• delta i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och
mässor
• göra marknadsanalyser och ta fram statistik
över ekologisk produktion
• främja marknaden för ekologiska produkter.

VEM KAN SÖKA STÖDET?

SÅ HÄR SÖKER DU STÖDET!

Stöd till insatser på livsmedelsområdet är ett
nationellt projektstöd. Projekt som finansieras av
stödet ska bidra till förbättrad konkurrenskraft
inom livsmedelssektorn samt förbättrad kvalitet på
måltider inom den offentliga sektorn.
Projekt inom livsmedelsområdet är en del av
visionen Sverige – det nya matlandet som
lanserades 2008. Visionen handlar om att Sverige
ska bli bäst i Europa på mat.

Organisationer, stiftelser, institutioner, offentliga
aktörer och företag inom livsmedelssektorn kan
söka stöd projekt på livsmedelsområdet.

VAD KAN DU FÅ STÖD FÖR?

Vi utlyser pengarna på hösten och publicerar
informationen på vår webbplats. Det finns
möjlighet att söka stöd en gång per år. Du ska
skicka din ansökan om stöd till Jordbruksverket.

Projekt som du söker stöd för kan handla om
allt ifrån nya innovationer för en lönsammare
livsmedelsindustri, bättre mat inom offentlig sektor,
högre användning av ekologiska råvaror, bättre
gastronomiska upplevelser med mera.

För att söka stöd behöver du ta fram en projektplan
som bland annat innehåller projektets mål, syfte
och budget och bifoga den till din ansökan. Mer
information om vad du ska skicka in hittar du i
anvisningarna till blanketten för ansökan om stöd.

Det är viktigt att resultatet från projektet ska
sprids till alla som kan ha nytta av det. Projektet
är ettårigt vilket innebär att det ska genomföras
och slutredovisas samma år. Arbetet ska bedrivas
i projektform och inte ingå i den ordinarie
verksamheten.

DITT BESLUT
Det är viktigt att din ansökan är fullständig och
tydlig. Du kan inte komplettera den i efterhand.
Jordbruksverket prioriterar mellan ansökningarna.

Jordbruksverket medfinansierar projekt med högst
50 procent av kostnaderna. Resterande del ska
finansieras av privata pengar eller tid.

Mer information om hur och när du kan söka stöd
finns på Jordbruksverkets webbplats. Du hittar det
under Landsbygdsutveckling under rubriken Mat
och måltid.

VILL DU VETA MER?

Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Tfn 036-15 50 00 (vx)
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se

