Förslag till ändringar i urvalskriterierna för landsbygdsprogrammet 2014-2020
Syfte med behandlingen i övervakningskommittén
Övervakningskommittén (ÖK) ska höras om ändringar i urvalskriterierna före det att
förvaltningsmyndigheten fastställer dessa. Att följa urvalskriteriernas förändringar under
programperioden ger möjlighet för ledamöterna i ÖK att se hur urvalskriterierna utvecklas för
att bättre bidra till att uppfylla programmets nationella och regionala målsättningar.

Förväntningar på ledamöterna i övervakningskommittén
Ledamöterna i övervakningskommittén förväntas ta del av innehållet i presentationen om
ändringarna i urvalskriterierna för att få kännedom om hur urvalskriterierna inom vissa
insatsområden har utvecklats och för att kunna kommentera ändringarna. Efter mötet förväntas
ledamöterna återföra relevant kunskap till sina respektive organisationer.

Bakgrund
Syftet med urvalskriterierna är att de ska ge vägledning om vilka projekt eller investeringar som
bäst bidrar till att uppfylla programmens nationella och regionala 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.

Förslag till ändringar
Förslaget nedan innebär att urvalskriterierna för samarbetsåtgärden ändras till viss del. För
startstöd föreslås en ny typ av poängsättning. Den grå markeringen visar förändringarna som
har tagits fram i dialog med stödmyndigheterna. Under 2017 har även smärre redaktionella
ändringar gjorts och vissa texter har justerats för att åtgärderna ska se mer lika ut.
Stöd till samarbeten
(Insatsområden 16.2/2a, 16.2/3a, 16.4/3a, 16.9/3a, 16.2/4abc, 16.5/4abc, 16.9/4abc,
16.2/5bcd, 16.2/6b, 16.2/6c, 16.2/6a och 16.9/6a) som handläggs av samtliga
stödmyndigheter
Projektet har en bra sammansättning
Antal aktörer, nya samarbeten, minst en icke-offentlig aktör, kompetens
Projektet uppfyller identifierade behov
Behov ska skrivas i handlingsplanen för stödmyndigheten för att effektivt kunna
styra mot dessa, samt styr mot ekonomisk nytta och miljö- och klimatmål
Projektet skapar nytta genom resultatspridning
Spridning av resultat och användning av olika kanaler
Projektet har tydliga mål
Det ska finnas en tydlig målbeskrivning som gör det möjligt att följa upp resultat

Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom
livsmedelskedjan (16.4/3a)
(Insatsområden, 16.4/3a) som handläggs av länsstyrelsen och sametinget.
Projektet har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet
Antal jordbruksföretag, transnationella projekt, nya samarbeten och lämplig
kompetens
Projektet uppfyller identifierade behov
Främjar primärproducenternas möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan
Det finns ett tydlig och relevant målgrupp för projektet
Spridning av resultat, miljö- och klimatmål. Stor ekonomisk eller
miljö/klimatnytta prioriteras också.
Projektet har tydliga mål
Det ska finnas en tydlig målbeskrivning som gör det möjligt att följa upp resultat

Startstöd (6.1/2b)
Det finns även regionala urvalskriterier i 6.1/2b, men dessa har inte påverkats av några
ändringar.
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 används.
Lönen blir åtminstone över 140 kr per timme.
Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet 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

