Samarbeta för att utveckla nya
produkter, processer och tekniker!
Många företag på landsbygden är små. En liten aktör kan uppleva svårigheter med att exempelvis utveckla
nya produkter och processer. Det kan vara svårt att få resurserna att räcka till. Då kan samarbete med andra
vara ett sätt att bli starkare.

Landsbygdsprogrammet ger nya stödmöjligheter
Nu finns det möjligheter att stödja dig som i samarbete med andra vill utveckla nya produkter, processer och
tekniker. Stödet som kallas ”samarbete inom de gröna näringarna”, är ett projektstöd, men riktar sig alltså till
dig som företagare. Du kan samarbeta med en rad olika aktörer, men minst en av er ska bedriva jordbruk,
skogsbruk eller renskötsel.
Stödet ska enligt målen i landsbygdsprogrammet bidra till en ökad konkurrenskraft och utveckling inom
jordbruks-, rennärings-, livsmedels- eller skogsbrukssektorn. Det finns inget krav på att projektets resultat
måste spridas till allmänheten.

Exempel på projektsamarbeten
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Samarbetsmöjligheterna är många och den gemensamma nämnaren är affärsnyttan!

Vilka kostnader kan du få hjälp med?
Stödet kan i huvudsak ges för kostnader som du och de andra företagen har för att köpa in hjälp utifrån, exempelvis konsulttjänster, utbildningsinsatser, projektanställningar, patentansökningar, utvecklingskostnader
osv. Har ni inte själva möjlighet att driva och hålla samman projektet kan ni också få hjälp med att hyra in en
projektsamordnare. Investeringar i exempelvis utrustning kan ni däremot inte få stöd för.
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Så här kan ett projekt se ut
TA FRAM NYA PRODUKTER
Foto: Christina Winter

Tre jordbrukare och ett förädlingsföretag vill tillsammans ta fram en ny spännande, sund och naturlig måltidsdryck.
Det nya i produkten finns både i de
odlade råvarorna och i den förädlade
produkten.
Förädlingsföretaget står som sökande,
men projektet drivs i samarbete med tre
jordbrukare. Dessa fyra arbetar ihop
med ett forskningsinstitut, men eftersom institutet inte har någon eget vinstintresse av den framtida dryckesproduktionen ingår det inte i samarbetsavtalet. Projektet omfattar kostnader
för bl.a. råvaruanalys, utveckling (som utförs av forskningsinstitutet), patentansökan, marknadsundersökning
och design.

UTVECKLA NYA PROCESSER
I klimatförändringarnas spår är övergången från fossila till förnybara bränslen inte bara en nödvändighet utan
också en utmanande möjlighet. Det finns stora outnyttjade möjligheter inom detta område för råvaror och
restprodukter som kommer från jord- och skogsbruket. Ett par företag har gått samman i ett projekt för att
utveckla en ny produktionsprocess som ska ge bästa möjliga utvinning av biogas. De ska använda gasen för
eget bruk men också sälja den.
Den som står som sökande är ett jordbruksföretag, som samarbetar med fyra andra jordbruksföretag. Projektet omfattar kostnader för bl.a. olika typer av konsulttjänster och inhyrning av projektledning.
Foto: Göran Molin

VILL DU VETA MER?
Mer information om möjligheten att finansiera liknande utvecklingsarbeten hittar du på Jordbruksverkets
webbplats <www.sjv.se>, i Jordbruksverkets broschyr ”Företagsstöd och projektstöd”, eller i landsbygdsprogrammets avsnitt 5.3.5. Du kan också kontakta länsstyrelsen, Jordbruksverket eller Sametinget för mer information.

