
 
                         
 

KOMMERSIELL SVERICE 

Guide för ansökan 
om projektstöd 

 
 

  

 

 

 

Foto: Matilda Markne 



Sök stöd till kommersiell service 

Det finns projektstöd att söka till utveckling av den lokala servicen i 
dagligvarubutiker, för drivmedelsanläggningar och servicepunkter. Du kan 
också få stöd till distributions- och logistiklösningar.  

 

Projektstödet för kommersiell service är en del av landsbygdsprogrammet 
som pågår till år 2020. Ytterligare information om stödet finns på 
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala under "Lantbruk & 
Landsbygd"/ "Stöd inom lantbruk och landsbygd". Välj rubriken ”Kommersiell 
service”. 

 
Det som avgör om ansökan beviljas är hur väl den uppfyller nationella och  
regionala bedömningsgrunder. Det handlar om att projektet ska bidra till att 
skapa service- och mötespunkter som förbättrar service- och fritidsutbudet för 
dem som bor eller verkar på landsbygden. Mer om bedömningsgrunderna och 
poängsättningen kan du läsa om i vår regionala handlingsplan som du hittar 
via länken ovan. 
 
 
 

 
 
 
 
 

VAD KAN DU SÖKA STÖD FÖR? 

• Köp eller avbetalningsköp av nytt 

material och ny eller begagnad fast 

inredning 

• Köp eller avbetalningsköp av ny eller 

begagnad utrustning 

• Köp av tjänst för om-, ny- och 

tillbyggnad samt större reparationer 

• Köp av byggnad (ej mark) 

• Tjänster som du köper av konsulter för 

att planera och genomföra 

investeringen 

• Köp eller utveckling av programvara 
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Du får kan få 50 procent av investeringen betalt genom stödet. Utgifterna för 
hela projektet måste vara minst 50 000 kronor.   
 
För särskilda investeringar kan du få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd. 
Då ska utgifterna för hela projektet vara minst 30 000 kronor. För att det ska 
gälla ska något av följande kriterier vara uppfyllda: 
 

• du investerar i förbättrad tillgänglighet 
• du startar upp en nedlagd butik  
• försäljningsstället/ servicepunkten är högt prioriterad i det regionala 

serviceprogrammet 
• investeringen förbättrar miljö och klimat, till exempel bidrar till en 

energieffektivisering. För att få 90 procent i stöd för byte av kyl- och frys ska 
du visa att investeringen leder till energibesparing, genom t.ex. ett protokoll 
från en energirådgivning. 

 
Högsta stödbelopp är 800 000 kronor per sökande. Du ska själv betala dina 
fakturor innan du kan söka utbetalning från stödet. Det går att söka 
utbetalning löpande men de sista 20 procenten betalas ut först efter du har 
gjort din slutredovisning. 

 
 

 
 
 

 

BRA ATT KÄNNA TILL INNAN DU ANSÖKER 
 

• Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag. Inte heller till eget 

arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att 

genomföra investeringen. 

 

• Dina investeringar ska stämma överens med kommunala och regionala 

planer och med lokala utvecklingsstrategier. 

 

• Du ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning. 

 

• Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, landsting, 

regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag. 

 

• Du kan inte få stöd för sådant som enligt lag ska vara genomfört vid 

tidpunkten för ansökan om stöd. 

 

• Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om den som söker stöd 

är kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning. 

 

 



Tänk på det här 
 

Stödet för kommersiell service kan sökas fram till slutet av 2020. Sista 
ansökningsdag kommer att meddelas senare på Länsstyrelsens webbplats. 
Pengarna kan dock ta slut tidigare än så och därför är det större chans att få stöd 
ju tidigare du skickar in din ansökan. 
 
Projektet ska vara klart och färdigredovisat till oss senast april 2023. 
 
Räkna med en handläggningstid på upp till ett år för att få ett beslut om stöd. Du 
kan påbörja investeringen efter att du har skickat in en ansökan om stöd och 
innan du fått ett beslut, men då gör du det på egen risk. 
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Guide för e-tjänsten 

Du söker om stöd och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Här följer 
en guide som tar dig igenom tjänsten steg för steg. 
 
Innan du kan använda e-tjänsten och om du själv inte är firmatecknare, kan du 
behöva en fullmakt att representera verksamheten. Ansökan sker med 
fullmaktsblanketten "Fullmakt - E-tjänst för projektstöd, företagsstöd och 
miljöinvesteringar" som du hittar i Jordbruksverkets webbutik:  
https://webbutiken.jordbruksverket.se/. 

 
Jordbruksverkets e-tjänst finns på: 
http://jordbruksverket.se/etjanster/minasidor För att logga in i den behöver du 
ha en e-legitimation kopplad till ditt eget personnummer. Kontakta din bank för 
att få hjälp med det. 

 

HITTA TILL RÄTT E-TJÄNST 

När du har loggat in på ”Mina sidor” väljer du vem du representerar (förutsatt att 
du har beviljats fullmakt). 

 
Klicka sedan vidare i vänstermenyn enligt röd markering nedan för att komma 
till rätt e-tjänst för projektstöd inom landsbygdsprogrammet: 

 

   
 
 

Nu har du kommit till e-tjänsten med rubriken ”Ansök om projektmedel”. 

 

 

https://webbutiken.jordbruksverket.se/
http://jordbruksverket.se/etjanster/minasidor


Ansökan består av följande steg: 

1. Övergripande 
2. Kontaktpersoner 
3. Välj projekt 
4. Om projektet 
5. Utgifter 
6. Finansiering 
7. Bilagor 

 
 
Allra längst ner på webbsidan ska du hela tiden välja att spara det som du har 
fyllt i. Kom ihåg att spara ofta! Om du inte blir klar med hela ansökan med en 
gång kan du spara den och logga in och fortsätta en annan gång. 
 
 

TIPS STEG FÖR STEG 

Under 1. Övergripande finns rubriken ”Ge en tydlig beskrivning av den 

planerade investeringen, projektet eller etableringen i odlingslandskapet”. Där 
behöver vi få veta följande om ert projekt utifrån bedömningsgrunderna (som vi 
sätter poäng efter): 

• En övergripande beskrivning av projektet 

• Hur lång tid projektet tar att genomföra 

• Vilka aktiviteter som ingår i projektet 

• Syfte och mål 

• Om/på vilket sätt bidrar er investering till bättre miljö eller energieffektivisering 

Under 2. Kontaktpersoner kan högst fyra personer läggas till. 

 

Under 3. Välj projekt klickar du enligt röd markering nedan för att komma till 

stödet för ”Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd” och sedan 
”Kommersiell service”. 

 
 



 

 
OBS! att du kan välja flera områden att söka stöd till. Efter att du har valt ett 
område så kan du alltså lägga till fler. Då de områden som du väljer genererar 
resterande frågor i ansökan är det viktigt att du dels väljer rätt områden och dels 
har med alla som er ansökan gäller för. 

 

Under 4. Om projektet ska du svara på olika frågor om projektet. Under 

rubriken ”Beskriv varför du ska genomföra projektet eller investeringen” vill vi 
att du svarar på följande utifrån bedömningsgrunderna: 
 

• Hur bidrar projektet till att bevara, utveckla eller skapa service på landsbygden  

• Medverkar till att behålla eller skapa nya arbetstillfällen 

• Hur bidrar projektet till att utveckla er verksamhet? 

• Hur är projektet en nyhet för området och hur kan det ge ny livskraft åt bygden?  

• Om investeringen ingår i en samverkanslösning. 

• Om du utnyttjar befintliga lokaler. 

• Om du i samband med investeringen också investerar i andra grundläggande 
servicefunktioner, exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som post- 
och pakethantering eller apotek.  

• Om du investerar i förbättrad tillgänglighet och då på vilket sätt. 

 

Innan du fyller i 5. Utgifter ska du fylla i en budgetmall som du hittar länk till i 

det blå fältet i e-tjänsten. Du hittar också mallen "Budgetmall Projektstöd" i 
Jordbruksverkets webbutik: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/.  
I mallen anger du summorna fördelat på utgiftstyper som du sedan ska fylla i  
e-tjänsten. 
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Under 6. Finansiering ska du ange typ av finansiering, finansiär och belopp. 

Dessa bilagor är obligatoriska att skicka in under 7. Bilagor: 

• Budgetmall för projektstöd (enligt punkt 5 ovan) 

• Karta med lägesbeskrivning 

• Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad 

• Eventuellt om tillstånd krävs för investering, exempelvis bygglov 

• Fullmakt (om du inte är ensam firmatecknare eller söker genom enskild firma) 

 
När du har fyllt i en komplett ansökan klickar du på ”Granska och skicka in” 
längst ner till höger på sidan. Då kommer en ruta upp där du ska försäkra att 
uppgifterna i ansökan är fullständiga och riktiga samt att du kommer att följa 
regelverket. Om något saknas i din ansökan får du då information om det. 
 
Skriv ut ansökan via länken ”Utskriftsversion av ansökan, PDF”. 

 
När du har försäkrat ansökan och klickat på knappen ”Skicka in ansökan” 
skickas den till Länsstyrelsen i Uppsala som handlägger och beslutar om ditt 
stöd. 

 

KONTAKTA LÄNSSTYRELSEN 
 
Enheten för landsbygdsutveckling 
Matilda Markne 
E-post: matilda.markne@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010–22 33 446 

mailto:matilda.markne@lansstyrelsen.se
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