Tänk på det här när du söker stöd


Projektets budget
Du ska bifoga en detaljerad beskrivning av projektets aktiviteter och en detaljerad budget där
varje aktivitet visar både planerade arbetstimmar och övriga kostnader. Du kan använda
Jordbruksverkets budgetmall som du hittar i webbutiken. I mallen finns instruktioner för hur
du ska redovisa dina utgifter och vilka underlag du behöver skicka in.



Du behöver även skicka in underlag som visar hur du har beräknat utgifterna i din
budgetmall. Det kan exempelvis vara offerter eller andra prisuppgifter (minst två
jämförbara).



Du kan lägga övergripande kostnader som du inte kan specificera per aktivitet, som t. ex.
projektledning/-administration, som en separat aktivitet.







Indirekta kostnader
Om du söker stöd för indirekta kostnader behöver du alltid redovisa underlag för din
beräkning. Du kan använda Jordbruksverkets mall för indirekta kostnader som du hittar i
webbutiken. I mallen finns instruktioner för hur du ska redovisa och vilka underlag du
behöver skicka in.

Samarbetspartners
Inom samarbetsprojekt är det en av aktörerna i samarbetet söker stödet och har ansvar för
att redovisningen sker enligt gällande regler och sköter kontakten med den myndighet som
handlägger stödet.
En samarbetspartner som ska arbeta inom projektet ska redovisa sin faktiska lön och
kostnaden ska redovisas som en utgift för personal. Samarbetspartners får alltså inte
redovisas som konsultarvode under övriga utgifter, med undantag för eget arbete.
-

Eget arbete kan ge rätt till stöd. Eget arbete får redovisas som en övrig utgift med en
enhetskostnad på 220 kronor per timme. Du kan söka stöd för eget arbete i
bolagsformerna enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag enligt följande:
 I en enskild firma är eget arbete det som utförs av dig som driver den
enskilda firman.
 I handels- och kommanditbolag är eget arbete det som någon av delägarna
utför.

Mer information om vad du kan få stöd för och vilka villkor som gäller hittar du i föreskrifter om
ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.

