INFORMATION

Landsbygdsavdelningen
Gustav Helmers

2015-06-05
Dnr 3.2.17–2297 13

Urvalskriterier i landsbygdsprogrammet

Innehåll
Urvalskriterier i landsbygdsprogrammet .................................................................................. 2
Gemensam struktur och nationellt IT-system ...................................................................... 2
Urvalskriterier och regionala prioriteringar ......................................................................... 3
De tvärgående unionsprioriteringarna .............................................................................. 3
Kopplingen till delåtgärd och fokusområde ..................................................................... 4
De regionala prioriteringarna ........................................................................................... 4
Effektiv resursanvändning ................................................................................................ 5
Enskilda insatsområden - urvalskriterier i landsbygdsprogrammet ......................................... 6
Stöd till kompetensutveckling och rådgivning (Delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1, 2.3) ................ 8
Investeringsstöd (4.1/2a och 4.2/3a)..................................................................................... 8
Startstöd (6.1/2b) .................................................................................................................. 9
Sysselsättning (4.2/6a och 6.4/6a) ........................................................................................ 9
Klimat (4.1/5c, 4.1/5d, 6.4/5c och 6.4/5d) ......................................................................... 10
Miljöinvesteringar .............................................................................................................. 10
Service (7.2/6b, 7.4/6b, 7.5/6b och 7.6/6b) ........................................................................ 11
Bredband (7.3/6c) ............................................................................................................... 12
Stöd för lokalt ledd utveckling (19.1) ................................................................................ 12
Regionala handlingsplaner ..................................................................................................... 13
Regionala urvalskriterier för investeringsstöd ................................................................... 13
4.1/2a – Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och
rennäringsföretag ............................................................................................................ 13
4.2/3a – Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader ....................... 14
Regionala stödvillkor för investeringsstöd ......................................................................... 14
Regionala urvalskriterier för startstöd ................................................................................ 14
Regionala stödvillkor för startstöd ..................................................................................... 15
Regionala urvalskriterier för klimatinvesteringar .............................................................. 15

Jordbruksverket

2014-06-05

4.1/5c – Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor inom jordbruksoch trädgårdsföretag ....................................................................................................... 15
4.1/5d – Investeringsstöd för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak inom
jordbruks- och trädgårdsföretag ..................................................................................... 15
6.4/5c – Investeringsstöd till förnybar energi ................................................................. 16
Regionala stödvillkor för klimatinvesteringar .................................................................... 16
4.1/5c – Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor inom jordbruksoch trädgårdsföretag ....................................................................................................... 16
4.1/5d – Investeringsstöd för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak inom
jordbruks- och trädgårdsföretag ..................................................................................... 16
6.4/5c – Investeringsstöd till förnybar energi ................................................................. 16

Urvalskriterier i landsbygdsprogrammet
Det kommer att finnas urvalskriterier för samtliga projekt- och företagsstöd samt
miljöinvesteringar i landsbygdsprogrammet, men inte för miljöersättningar,
kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar. Syftet med urvalskriterierna är att de
ska ge vägledning om vilka projekt eller investeringar som bäst bidrar till att uppfylla
programmens målsättningar, det vill säga bidrar till landsbygdsutveckling,
konkurrenskraft inom jordbruks, trädgårds- och rennäringen, fler jobb samt bättre
miljö och klimat. Urvalskriterierna ska även ge vägledning i frågor som berör
exempelvis kvalitet på projekt och investeringar, genomförandekapacitet och
mervärde. Vilka projekt eller investeringar som slutligen prioriteras baseras på den
totala poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Bedömning, poängsättning och motivering av poäng görs av handläggaren på
stödmyndigheten. Både nationella och regionala urvalskriterier kommer att finnas i ITsystemet och de myndigheter som handlägger och fattar beslut om stöd i programmen
kommer att använda detta IT-baserade system för att bedöma, poängsätta och
prioritera ansökningar. Bedömningsgrunder, det vill säga anvisningar som hjälper
handläggaren att bedöma urvalskriterier, kommer även att tas fram för samtliga
kriterier. Tanken med dessa är att de ska öka likabehandlingen över landet och även
sänka handläggningstider.
Gemensam struktur och nationellt IT-system
Eftersom urvalskriterieverktyget ska användas via IT-systemet är det viktigt att
handläggningsprocessen ser likadan ut för alla länsstyrelser. Regionala urvalskriterier
måste därmed anpassas till en gemensam struktur för att kunna tillämpas i samtliga
län. För att åstadkomma en bra regional tillämpning och handlingsfrihet för länen, styrs
de regionala poängsättningarna av de enskilda stödmyndigheternas handlingsplaner
och de prioriteringar som finns däri.
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Urvalskriterier och regionala prioriteringar
Det övergripande syftet med urvalskriterier är att de ska bidra till ökad målstyrning
och prioritera projekt eller investeringar som i hög grad lever upp till programmål.
Innan en ansökan poängsätts utifrån urvalskriterierna granskas ansökan utifrån krav
som ställs, som att uppfylla alla villkor för stödet och ha rimliga kostnader.
Urvalskriterieverktyget används alltså som ett prioriteringsverktyg bland ansökningar
som lever upp till dessa krav.
Varje urvalskriterium poängsätts med mellan 0 och 5 poäng. För samtliga kriterier
finns en generell nollnivå som är att ansökan saknar relevans eller att information för
att bedöma kriteriet saknas. Varje poäng multipliceras sedan med kriteriets vikt som är
en poängsats som bestäms för varje delåtgärd och fokusområde. Viktningens totala
summa är 100, vilket leder till att varje ansökan får en total nationell poängsumma på
mellan 0 och 500 poäng. För en kvalificerad ansökan krävs minst 200 poäng i de
nationella urvalskriterierna, vilket är lägsta gränsen för avslag.
Följande områden omfattas av urvalskriterier och beskrivs i ordning nedan:





Tvärgående unionsprioriteringar
Mål för respektive delåtgärd och fokusområde
Regionala prioriteringar
Effektiv resursanvändning

Urvalskriterier är kopplade till mål och prioriteringar för den nationella politiken och
till de prioriteringar som görs på regional nivå och som lyfts fram i de regionala
handlingsplanerna. Det finns därmed en viktig koppling mellan urvalskriterierna och
logiken kring implementering av programmen som innebär en ökad styrning mot mål,
prioriteringar och behov på nationell och regional nivå.
De tvärgående unionsprioriteringarna
Samtliga insatser i landsbygdsprogrammet ska koppla till de tvärgående
unionsprioriteringarna för miljö, klimat, jämställdhet, mångfald, innovation och
sysselsättning. Särskilda miljö-, klimat- och innovationskriterier finns för flertalet
delåtgärder och fokusområden. För de fall två ansökningar har samma poäng kan
stödmyndigheten välja att skriva i sina handlingsplaner om underrepresenterad grupp
för samtliga företagsstöd. Detta innebär att t.ex. jämställdhet och mångfald kan
prioriteras regionalt.
Dessa kriterier finns inte med i samtliga insatsområden. Det kan bero på att det inte går
att bedöma eller att samtliga ansökningar skulle få samma poäng, på grund av stödets
utformning.
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Kopplingen till delåtgärd och fokusområde
I utformandet av kriterierna tas särskild hänsyn till aktuella fokusområden, t.ex.
främjande
av
jordbruksföretagens
ekonomiska
resultat,
förbättra
primärproducenternas konkurrenskraft, samt att återställa, bevara och förstärka den
biologiska mångfalden. Inom t.ex. kompetensutveckling däremot, är det svårt att
separera fokusområdet från delåtgärden. I dessa fall kan det räcka med att bedöma på
delåtgärdsnivå och att fokusområdet används då för att säkerställa att rätt ansökningar
jämförs.
De regionala prioriteringarna
Det finns en viktig koppling mellan stödmyndigheternas handlingsplaner och
urvalskriterierna. Stödmyndigheternas SWOT-analyser ska ligga till grund för de
prioriteringar som görs, vilka specificeras i handlingsplanen. De regionala
urvalskriterierna ska ge vägledning om vilka projekt eller investeringar som bäst
bidrar till att uppfylla de prioriteringar som beskrivs i handlingsplanerna. I
handlingsplanerna beskriver stödmyndigheterna även hur de tillämpar regionala
urvalskriterier. Stödmyndighetens prioriteringar, urvalskriterier och poängsättningar
granskas i och med inlämning av handlingsplanerna och vid årliga uppdateringar.
Det finns fyra olika varianter av hur urvalskriterier tillämpas i insatsområdena.
1. Enbart nationella urvalskriterier. Detta tillämpas då insatsområdet är antingen
så tydligt utformat att regional bedömning inte behövs, eller att de handläggs av
Jordbruksverket.
2. En regional urvalskriterieuppsättning. Kriterierna liknar de nationella
urvalskriterierna. Viktning, poängsättning och bedömningsgrunder bestäms av
stödmyndigheten. Stödmyndigheterna har tillsammans tagit fram bruttolistor
med regionala poängsättningar. Först efter att en ansökan har åtminstone 200
poäng i de nationella urvalskriterierna, vilket är lägsta gränsen för avslag,
poängsätts de regionala urvalskriterierna. Minimipoänggränsen för de regionala
kriterierna sätts av stödmyndigheten. Dock behöver inte stödmyndigheten
tillämpa en regional urvalskriterieuppsättning. Vissa län väljer att enbart
använda de nationella urvalskriterierna då de anser att den nationella
viktningen, poängsättningen och bedömningsgrunderna är tillräckliga för ett
regionalt urval.
3. Ett regionalt anpassat kriterium. Det regionala kriteriet finns med i den
nationella urvalskriterieuppsättningen och i den nationella viktningen. Därför
bestäms viktningen av Jordbruksverket. Stödmyndigheterna har tillsammans
tagit fram en bruttolista med regionala poängsättningar som de väljer mellan.
Till respektive poängsättning skriver stödmyndigheten bedömningsgrunder,
som alltså kan variera beroende på regionala förutsättningar och behov. I
motsats till kategori 2 ovan går det inte att välja bort det regionala
urvalskriteriet i detta fall.
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4. Enbart regionala kriterier. Inga nationella urvalskriterier, viktningar,
poängsättningar eller bedömningsgrunder tillämpas. Jordbruksverket tar
tillsammans med stödmyndigheterna fram regionala urvalskriterier och
bruttolistor med poängsättningar. Stödmyndigheterna använder sig av
gemensamt framtagna kriterier och poängsättningar, men skriver individuella
bedömningsgrunder och viktar kriterierna själva.
Att de medel som fördelas genom landsbygdsprogrammet ska styras mot identifierade
behov är en central tanke och ett viktigt mål i den nya europeiska jordbrukspolitiken.
Innehållet i SWOT-analyserna och de regionala handlingsplanerna blir därmed centrala
delar i implementeringen av programmet när det gäller att uppnå styrning mot mål och
identifierade behov. De prioriteringar som görs av länen ska därmed utformas utefter
innehållet i SWOT-analysen och utefter de identifierade behoven. De regionala
urvalskriterierna utgör ett viktigt verktyg för att öka styrningen mot de regionala
prioriteringarna. Att det finns regionala urvalskriterier innebär att varje län kommer
att kunna poängsätta projekt och investeringar utefter hur väl de lever upp till de
regionala prioriteringarna. Handlingsplanerna är därför en viktig del i prioriteringen av
ansökningar som görs genom urvalskriterierna, inte minst när det gäller motiveringen
till hur regionala kriterier bedöms. De regionala handlingsplanerna kommer även att
spela en betydande roll för att öka transparensen i beslutsprocessen eftersom
handlingsplanerna visar vilka projekt och investeringar som prioriteras i länet.
Effektiv resursanvändning
Inom vissa områden finns det anledning att ta särskild hänsyn till effektiv
resursanvändning. I landsbygdsprogrammet är det antingen kostnadseffektivitet eller
behov av stöd (relaterat till dödviktskonceptet).
Investeringar och projekt som bättre leder mot programmålen bedöms vara mer
kostnadseffektiva än de som leder till mindre måluppfyllelse. Rimlighetsbedömningen
av kostnader, som är en tidigare del i processen, visar om kostnaderna givet insatsen
bör ändras. Det är inte jämförbart att räkna urvalskriteriepoäng per krona eftersom
skalan i poäng inte nödvändigtvis är linjär. Därför är kostnadseffektivitet inte ett
enskilt kriterium, utan en del av processen.
Först och främst vill vi satsa på investeringar och projekt som bidrar till en förbättrad
samhällsnytta, vilket också betyder att satsningar som till stor del gynnar sökaren själv
är mindre intressanta. Vi ska heller inte ge stöd till investeringar och projekt som skulle
genomförts utan programmet, eftersom det då betyder att de resurserna kunde
använts bättre på annat håll. Vissa typer av investeringar och projekt innebär nästan
alltid låg dödvikt, till exempel satsningar på att begränsa arbetsskador eller ökad
djurvälfärd. Ett annat bra exempel är satsningar på infrastruktur, som för det mesta är
dyrt för en individ, men gynnar många. Därför används inte ”behov av stöd”-kriteriet i
de fall där risken för dödvikt bedöms vara marginell.
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Enskilda insatsområden - urvalskriterier i
landsbygdsprogrammet
Ett insatsområde är ett fokusområde inom en viss delåtgärd. Det finns olika urvalskriterier
för olika insatsområden. Ibland finns det även olika urvalskriterier för delar av
insatsområden där insatsområdena exempelvis har separata öronmärkta budgetar, som för
hembygdsgårdar. Nedan visas samtliga urvalskriterier som är aktuella under 2015 som ska
handläggas av andra stödmyndigheter, samt några av de som handläggs enbart på nationell
nivå. Projektstöd till lantrasföreningar, EIP samt samarbetsåtgärden kommer att presenteras
på nästa möte med övervakningskommittén. På det mötet kommer även resten av de
regionala delarna av förädlingsstöden, serviceåtgärderna och sysselsättningsåtgärderna.
Under respektive urvalskriterium finns en kort beskrivning på det som bedöms för
prioritering.
Vi har delat in urvalskriterierna i följande kategorier av insatsområden. Ordningen är baserad
på hur urvalskriterierna ser ut.












Stöd till kompetensutveckling och rådgivning
o Delåtgärd 1.1, 1.2, 2.1 och 2.3
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
o 4.1/2a – Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och
rennäringsföretag
o 4.2/3a – Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
Startstöd
o 6.1/2b – Startstöd
Sysselsättning
o 4.2/6a – Förädlingsstöd för att skapa nya jobb
o 6.4/6a – Investeringsstöd för att skapa nya jobb
Klimat
o 4.1/5c – Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor
o 4.1/5d – Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och
ammoniak
o 6.4/5c – Investeringsstöd till förnybar energi
o 6.4/5d – Investeringsstöd till gödselbaserad biogas
Miljöinvesteringar
o 4.4/4a – Stöd till stängsel mot rovdjur
o 4.4/4a – Stöd till engångsröjning av betesmark, mindre ytor
o 7.6/5abc – Anlägga tvåstegsdiken
o 7.6/5abc – Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald
o 7.6/5abc – Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet
o 7.6/5abc – Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet
Service
o 7.2/6b – Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur
o 7.4/6b – Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden
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o 7.5/6b – Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation samt och för
turistinformation
o 7.6/6b – Utveckling av natur och kulturmiljöer
Stöd till bredband
o 7.3/6c – Bredband
Förberedande stöd för lokalt ledd utveckling
o 19.1 – Stöd för lokalt ledd utveckling

En sammanfattning av vilka insatsområden som har olika urvalskriterier finns nedan i tabell 1. Ett
kryss betyder att insatsområdet har åtminstone ett kriterium av den typen. Ett kryss i den kolumnen
Regionalt betyder att det finns antingen ett eller flera regionala urvalskriterier inom insatsområdet.
De regionala urvalskriterierna finns i sista avsnittet i det här dokumentet. Eftersom
miljöinvesteringarna skiljer sig från projekt- och företagsstöden finns de inte med i tabellen, men de
finns med i avsnittet med enskilda insatsområden. Även stöd för lokalt ledd utveckling (LLU) är inte
representerade i tabellen, men har ett eget kapitel.

M
i lj
ö
In
no
va
G tio
en
n
om
Be för
ho an
de
v
a
k
K
un v st apa
ci
sk öd
te
t
M ap
ål
Sy
ss
el
K sätt
on
n
ku ing
A rre
nt
n
al s
a
Re nsl
u
gi
on tnin
a
ga
Be
l
r
ho t
v
av
pr
oj
ek
te
t

Det finns ett par avvikande kriterier som är markerade i tabellen. 4.1/2a och 6.1/2b har hela regionala
urvalskriterieuppsättningar. Bredband 7.3/6c har ett urvalskriterium för antal anslutningar och ett för
anslutningsgrad.
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Stöd till kompetensutveckling och rådgivning (Delåtgärderna 1.1,
1.2, 2.1, 2.3)
Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation)
Kunskapen är ny, tillämpbar och kan spridas
Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
Genomförarens eller projektledarens erfarenhet och resultat
Projektets metod bidrar till kunskapsspridning
Hur stor del av målgruppen som får ta del av kunskapen och kunskapens
betydelse
Det finns ett identifierat behov av projektet
Behov ska skrivas i handlingsplanen för stödmyndigheten för att effektivt
kunna styra mot dessa. Stor ekonomisk eller miljö/klimatnytta prioriteras
också.
Projektet har tydliga och mätbara mål
Det ska finnas en tydlig målbeskrivning som gör det möjligt att följa upp
resultat
Inom delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 finns inga regionala urvalskriterier.
Investeringsstöd (4.1/2a och 4.2/3a)
Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
Investeringens bidrag till nationella miljökvalitetsmål, energieffektivitet och
djurvälfärd
Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
(innovation).
Investeringen är ny, har en innovativ inriktning eller är ett pilotprojekt eller
ingår i en testanläggning
Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen.
Tillräcklig egen eller köpt kompetens, produktionsresultat och en tydlig
målbild
Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen
Stödets påverkan på om investeringen blir genomförd eller påverkar
utvecklingen av affärsverksamheten. Innehåller även ekonomiska mått på
bland annat kassalikviditet
Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft
Investeringens nuvärde, företagets ersättning per timme och
marknadsanpassning
Inom 4.1/2a finns det en uppsättning av regionala urvalskriterier och i 4.2/3a finns det ett
regionalt urvalskriterium.
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Startstöd (6.1/2b)
Etableringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
Etableringens bidrag till nationella miljökvalitetsmål, ekologisk produktion,
energikartläggning och miljökvalitetsarbete
Etableringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
(innovation)
Etableringen medför att ny produktion startas och nya arbetsmetoder
Den som söker har kunskap, kompetens och genomförande-kapacitet att driva företaget.
Utbildning och praktik inom jordbruk, inom annan verksamhet eller
internationellt
Sökanden är i behov av stöd för att underlätta starten som företagare
Sökande utökar verksamhet och har sin huvudsakliga inkomst från företaget
Inom 6.1/2b finns det en uppsättning av regionala urvalskriterier.
Sysselsättning (4.2/6a och 6.4/6a)
Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden
Skapar ett eller flera arbetstillfällen, sysselsättning hela året och ökar
sysselsättning från deltid till heltid
Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
Investeringens bidrag till nationella miljökvalitetsmål och energieffektivitet
Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
(innovation)
4.2/6a – Investeringen är ny, har en innovativ inriktning eller är ett pilotprojekt
eller ingår i en testanläggning
6.4/6a – Investeringen medför att ny produktion startas och nya tjänster
erbjuds, samt har en innovativ inriktning
Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförande-kapacitet för investeringen
Tillräcklig egen eller köpt kompetens, samverkanslösningar och en tydlig
målbild
Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen
Stödets påverkan på om investeringen blir genomförd eller påverkar
utvecklingen av affärsverksamheten. Innehåller även ekonomiska mått på
bland annat kassalikviditet
Inom 4.2/6a och 6.4/6a finns ett regionalt urvalskriterium.
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Klimat (4.1/5c, 4.1/5d, 6.4/5c och 6.4/5d)
Samtliga klimatåtgärder har följande urvalskriterier
Investeringen bidrar till att uppfylla specifika miljö- och klimatmål
4.1/5c – Energieffektivisering eller energiomställning
4.1/5d – Minskad ammoniak-, lustgas-, eller lustgasavgång
6.4/5c – Ökad användning av förnybar energi och ersättning av fossil energi
6.4/5d – Gynnar biogasproduktion, uppgradering till fordonsgas och
bearbetning av rötrester
Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen.
Samverkanslösning, erfarenhet och målbild.
Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
(innovation).
(finns inte i 4.1/5c)
Investeringen är ny, har en innovativ inriktning eller är ett pilotprojekt eller
ingår i en testanläggning
6.4/5c – Bi- eller restprodukter används
Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft
(endast 6.4/5d)
Nuvärdet på investeringen med investeringsstöd
Inom 4.1/5c, 4.1/5d och 6.4/5d finns ett regionalt urvalskriterium. Inom 6.4/5d finns inga
regionala urvalskriterier.

Miljöinvesteringar
Urvalskriterienamnen för miljöinvesteringarna förklarar sig själva. Därför finns det inga
beskrivningar av urvalskriterierna här. Dessutom får respektive stödmyndighet välja bort
urvalskriterier som de inte vill använda.
4.4 4a – Stöd till stängsel mot rovdjur
Investeringen görs i ett område där risk för rovdjursangrepp är påtagligt
Investeringen görs för att skydda besättningar med får och getter

Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden
Investeringen gynnar prioriterade djurslag
4.4 4a – Stöd till engångsröjning av betesmark, mindre ytor
Miljöinvesteringen bidrar till att bevara och förstärka biologisk mångfald
Miljöinvesteringen bidrar till att synliggöra kulturmiljöer

Goda förutsättningar för långsiktigt god hävd
Regional prioritering av naturtyp/markslag
Regional prioritering av geografiskt område
Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänheten
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7.6 abc – Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet
Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att förbättra vattenkvaliteten
Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att förbättra vattenkvaliteten
Miljöinvesteringen bidrar till att förbättra vattenkvaliteten
Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänheten
Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat
Miljöinvesteringen är innovativ
7.6 abc – Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk
mångfald
Miljöinvesteringen placeras och utformas så att den bevarar och förstärker biologisk
mångfald
Miljöinvesteringen kommer att skötas för att bevara och förstärka biologisk mångfald
Miljöinvesteringen utformas på ett sätt som bidrar till att öka retention av växtnäring
Miljöinvesteringen placeras på ett sätt som bidrar till att öka retention av växtnäring.
Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänheten
Miljöinvesteringen bidrar till annan positiv effekt med hänsyn till miljö och klimat
7.6 abc – Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad
vattenkvalitet
Miljöinvesteringen bidrar till att bevara och förstärka biologisk mångfald
Miljöinvesteringen bidrar till att synliggöra kulturmiljöer
Goda förutsättningar för långsiktigt god hävd
Regional prioritering av naturtyp/markslag
Regional prioritering av geografiskt område
Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänheten
Service (7.2/6b, 7.4/6b, 7.5/6b och 7.6/6b)
Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
Investeringens bidrag till nationella miljökvalitets-, frilufts- och kulturmiljömål
Inte 7.2/6b – Energieffektivitet
Den som söker har kunskap, kompetens och genomförande-kapacitet för investeringen
Samverkanslösning och erfarenhet
7.5/6b – Målbild
Investeringen har tydliga och mätbara mål.
(finns inte i 7.2/6b)
Det ska finnas en tydlig målbeskrivning som gör det möjligt att följa upp
resultat.
Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
(innovation).
(finns inte i 7.2/6b)
Investeringen ingår i en helhetslösning
7.4/6b – Investeringen har en innovativ inriktning, nya samlingslokaler eller
servicepunkter skapas
7.5/6b – Investeringen har en innovativ inriktning
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7.6/6b – Unikt koncept, eller nytt för området
Inom 7.2/6b, 7.4/6b, 7.5/6b och 7.6/6b finns ett regionalt urvalskriterium.
Bredband (7.3/6c)
Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet
Hög anslutningsgrad premieras.
Projektet har ett högt antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet
Antal möjliga anslutningar.
Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen
Likviditeten är tryggad och det finns utsedda personer för projektet.
Inom 7.3/6c finns inga regionala urvalskriterier.

Stöd för lokalt ledd utveckling (19.1)
Utvecklingsstrategin är prioriterad.
Utvecklingsstrategin har blivit prioriterad för det fortsatta arbetet inför start av
leaderområdet.
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Regionala handlingsplaner
Det är i huvudsak två delar av de regionala handlingsplanerna som direkt berör processen
kring hur ansökningar prioriteras. Dels finns det olika varianter på regionala urvalskriterier,
men det finns även en möjlighet för respektive stödmyndighet att ange ytterligare
stödvillkor.
I den regionala handlingsplanen finns det ett avsnitt för varje insatsområde som heter
”Investeringar som inte får stöd”. För startstöd kallas det för ”Etableringar som inte får
stöd”. Syftet med dessa är att stödmyndigheten ska kunna skriva bort sådant som inte leder
till måluppfyllese i programmet på regional nivå. Kravet från Jordbruksverket på avsnittets
innehåll är att det finns en tydlig motivering om varför stödmyndigheten väljer
avgränsningen. Nedan finns exempel på sådant som Jordbruksverket kommer att godkänna i
handlingsplanerna samt sådant som inte kommer att godkännas.
Regionala urvalskriterier för investeringsstöd
4.1/2a – Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-,
trädgårds- och rennäringsföretag
Inom insatsområdet kan stödmyndigheterna välja bland följande urvalskriterier. Vissa
länsstyrelser har valt att inte använda regionala urvalskriterier här. Stödmyndigheterna
använder en regional urvalskriterieuppsättning utöver de nationella urvalskriterierna. Det
finns sex urvalskriterier med en bruttolista av poängbeskrivningar som tagits fram
tillsammans med Jordbruksverket. Urvalskriterierna som används är:
Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
Investeringens bidrag till nationella miljökvalitetsmål, energieffektivitet och
djurvälfärd
Investeringen styr mot regionalt prioriterade miljö- och klimatmål
Regionalt prioriterade miljöfrågor. Bland annat ekologiskt lantbruk,
trädgårdsgårdsföretag, effektivare användning av växtnäringsämnen, säkrare
användning av växtskyddsmedel och gynnar marknaden för lokal förädling
Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster, arbetsmetoder (innovation)
Ägarstrukturer, investeringar som lyfter fram jordbruket som besöksmål, gynnar
produktion av icke traditionella djurslag eller odlingar
Sökanden har den kunskap, kompetens och genomförandekapacitet som krävs för att
genomföra investeringen både på lång och kort sikt
Lönsamma företag, företag i produktionsuppföljningsprogram, sökanden med
erfarenhet eller utbildning
Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft
Investeringar som gynnar exporten, ekologisk produktion, ökad lönsamhet,
riskspridning, diversifiering eller fysisk strukturförbättring
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Investeringen bidrar till att förbättra sysselsättningen
Ägarbyte samt bevarade eller nyskapade arbetstillfällen
4.2/3a – Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
Inom insatsområdet används ett regionalt anpassat kriterium. Eftersom detta kriterium ingår i
viktningen kan det inte väljas bort.
Det finns ett regionalt behov av investeringen
Nya produkter tas fram, ökad förädlingsgrad, diversifiering, samverkanslösningar vid
produktion och distribution eller investeringar i mikroföretag
Regionala stödvillkor för investeringsstöd
Följande investeringar har Jordbruksverket godkänt att stödmyndigheterna skriver bort i
handlingsplanerna:
Investeringar som inte bidrar till ett konkurrenskraftigt jordbruk
Hobbyverksamhet, plantor och plantering, företag som inte uppvisar positivt
resultat efter investering, småföretag
Lätt avyttringsbara
Lösa inventarier, fordon och andra mobila investeringar
Investeringar som inte bidrar till de nationella miljö- och klimatmålen
Låg djurvälfärd, oljepannor och tork med fossilt bränsle
Köp av tjänst
Köp av tjänster i ägandekretsen

Följande investeringar har Jordbruksverket inte godkänt att stödmyndigheterna skriver bort i
handlingsplanerna:
Investeringar som inte ryms inom insatsområdet
Rovdjursstängsel, maskinhallar, traktorer, ettåriga växter, foder, inköp av
befintliga byggnader och delar av privata bostäder.
Otydligt definierade investeringar
Ersättningsinvesteringar och lager

Regionala urvalskriterier för startstöd
Inom insatsområdet kan stödmyndigheterna välja bland följande urvalskriterier. Vissa
länsstyrelser har valt att inte använda regionala urvalskriterier här. Stödmyndigheterna
använder en regional urvalskriterieuppsättning utöver de nationella urvalskriterierna. Det
finns fyra urvalskriterier med en bruttolista av poängbeskrivningar som tagits fram
tillsammans med Jordbruksverket. Urvalskriterierna som används är:
Etableringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
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Betesmarker hålls öppna eller omläggning till ekologisk produktion.
Etableringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
(innovation).
Icke-traditionella djurslag, trädgård eller biodling, försäljning under eget varumärke
eller vidareförädling av egna produkter
Sökanden har den genomförandekapacitet som krävs för att driva företaget både på lång och
kort sikt
Specifik kompetens inom produktionsinriktningen, sökanden med internationell
praktisk-eller teoretisk erfarenhet eller naturbruksgymnasium och motsvarande.
Stödet bidrar till en positiv landsbygdsutveckling
Ökad sysselsättning, samverkanslösningar, lokal förädling eller länets prioriterade
produktionsinriktningar

Regionala stödvillkor för startstöd
Följande etableringar har Jordbruksverket godkänt att stödmyndigheterna skriver bort i
handlingsplanerna:
Investeringar som inte bidrar till ett konkurrenskraftigt jordbruk
Hobbyverksamhet, deltidsarbete inom företaget, omsättning i verksamhet
utanför företaget
Investeringar som inte bidrar till generationsväxling
Antal stödsökande per företag
Prioriterade verksamheter
Hästuppfödning
Regionala urvalskriterier för klimatinvesteringar
4.1/5c – Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor inom
jordbruks- och trädgårdsföretag
Regionalt urvalskriterium
Företaget har genomfört energikartläggning, är en del i en samverkanslösning,
ingår i en prioriterad verksamhet eller bedöms bidra till en god produktion av
biomassa
4.1/5d – Investeringsstöd för att minska utsläpp av växthusgaser och
ammoniak inom jordbruks- och trädgårdsföretag
Regionalt urvalskriterium
Investeringen ingår i spridningsutrustning, bidrar till ökad lagringskapacitet
eller företaget har mottagit rådgivning om växtnäring
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6.4/5c – Investeringsstöd till förnybar energi
Regionalt urvalskriterium
Investeringen gynnar produktion av förnybara fordonsbiobränslen, innebär
produktion av förnybar el, bidrar till att förbättra markstrukturen eller att lokala
hushåll eller företag ansluter sig
Regionala stödvillkor för klimatinvesteringar
4.1/5c – Investeringsstöd för energieffektivisering samt energigrödor inom
jordbruks- och trädgårdsföretag
Liknande villkor i investeringsstöd
Hobbyverksamhet, köp av tjänst, mikroföretag
Geografisk prioritering
Energiskog i LFA-område
4.1/5d – Investeringsstöd för att minska utsläpp av växthusgaser och
ammoniak inom jordbruks- och trädgårdsföretag
Lätt avyttringsbart
Mobila investeringar
6.4/5c – Investeringsstöd till förnybar energi
Prioriterad energityp
Vågkraft, vattenkraft, vindkraft, solvärmeanläggningar
Privat nyttjande
Ibland gränsdragningsproblem mellan verksamhetens och det privat
användande av förnybar energi
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