
 

 

Utlysning av pengar till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt 

inom livsmedelskedjan  
 

Länsstyrelsen Östergötland utlyser upp till 5 miljoner kronor till samarbeten mellan aktörer 

inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan.  

Stödet ska gå till pilot- eller samarbetsprojekt som: 

• Inkluderar jordbruks- och livsmedelsföretag och bidrar till att korta kedjan mellan 
jordbruks- och trädgårdsföretag och konsument  

• Bidrar till att fler lokala livsmedelsprodukter säljs med kort livsmedelskedja. Minst ett 
jordbruksföretag ska ingå i projektet. 

• Samarbeten för att utveckla, organisera och genomföra informationsinsatser till skolor 

och allmänheten om lokalproducerad mat eller mat producerad med kort 

livsmedelskedja. 

Den här utlysningen ligger inom landsbygdsprogrammet, delåtgärd 16.4 stöd till samarbeten 

mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan.  

Vem kan söka? 

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag 

kan söka det här stödet. 

 

De här utgifterna kan du få stöd för 

Följande utgifter kan ge rätt till stöd: 

• löner inklusive sociala kostnader 

• indirekta kostnader 

• eget arbete 

• köp av tjänst 

• övriga utgifter som är kopplade till projektet 

 
Vilka villkor finns? 

Samarbetsprojektet ska genomföras i samarbete mellan minst två aktörer. Minst en av 

aktörerna ska vara verksam inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen. Du ska bifoga en 

projektplan/aktivitetsplan och en detaljerad budget till din ansökan. Din ansökan kommer 

att bedömas utifrån följande kriterier: 

• Genomförare har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet 
• Projektet uppfyller identifierade behov 
• Projektet har en tydlig och relevant målgrupp 
• Projektet har tydliga mål 

 

Så här mycket kan du få i stöd 

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter. Resterande del ska utgöras av privat 

medfinansiering, det vill säga icke offentliga medel från stat, kommun, region eller EU. 

 

Ansökningsperiod  

Du kan ansöka från den 1 juli 2019 till och med den 31 oktober 2019.  
 

 

 



 

 

Under vilken period ska du genomföra projektet?  
Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till 1 september 2021 då projektet ska vara 

redovisat och klart. Om du påbörjar din verksamhet innan du har fått ett beslut om stöd gör 

du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå 

för utgifterna själv.  

 

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst 

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Du gör ansökan på Mina Sidor.  
Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen 
ska handlägga din ansökan så måste den vara komplett. Om du söker för någon annans 
räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en 
fullmakt. 
 

Har du frågor? 

Har du frågor om stödet kan du kontakta Susanne Boe Skåmedal, 010-223 54 83, 

susanne.boe.skamedal@lansstyrelsen.se eller Kristi Ahlstrand, 010-223 54 85, 

kristi.ahlstrand@lansstyrelsen.se. 
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