
Investeringsstöd för att förädla jordbruks- och trädgårdsprodukter 
som leder till fler arbetstillfällen på landsbygden 

 
Urvalskriterier 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.  

 

 
Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

1. Investeringen bidrar till att 

uppfylla nationella miljö- 

och klimatmål. 

2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 

miljökvalitetsmål 

 

+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till 

miljökvalitetsmålen  

 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet 

15 

2. Investeringen bidrar till 

införandet av nya produkter, 

tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation). 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de 

första inom länet 

 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland 

de första inom branschen 

 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en 

testanläggning 

10  

3. Den som söker stöd har 

kunskap, kompetens och 

genomförande-kapacitet för 

investeringen. 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att 

genomföra investeringen 

 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad 

verksamhet som anställd eller egen företagare 

 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 

 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

15 

4. Företaget är i behov av stöd 

för att kunna genomföra 

investeringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  

 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av 

affärsverksamheten, utöver investeringen 

 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 

 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 

 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 

5. Investeringen ger 

arbetstillfällen på 

landsbygden 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till 

heltid 

 

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 

 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

30 

6. Det finns ett identifierat 

regionalt behov av 

investeringen  

5 poäng: Investeringen leder till heltidsysselsättning hela året 20 

 

 

Summa viktning  100 



Hur poängen för din ansökan beräknas 

Poängen avgör hur en ansökan prioriteras. 

 

Poängsättning 

För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken framför 

poängsättningen betyder det att den poängsättningen kan räknas tillsammans med andra.  

Om det inte finns något plustecken räknas enbart den högsta poängnivån som uppfylls.  

Det totala antalet poäng är alltid mellan 0 och 5 poäng, vilket gör att eventuella poäng  

över 5 inte räknas. 

 

Viktning 

När ett urvalskriterium är färdigbedömt multipliceras poängen med viktningen. Detta leder till 

att urvalskriterier som bedöms vara viktigare har en större effekt på hur ansökan ska 

prioriteras. 
 

Krav på poäng avgör om ansökan prioriteras 

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. För att en 

ansökan ska prioriteras krävs följande: 

• Summan av de viktade urvalskriterierna når upp i minst 200 poäng för att gå vidare i 

ansökningsprocessen. 

• Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.  

 

Om båda av dessa krav uppfylls kommer ansökan att prioriteras på det sätt som anges i stödet. 

 

Bedömningsgrunder för Investeringsstöd för att förädla jordbruks- och 
trädgårdsprodukter som leder till fler arbetstillfällen på landsbygden 

 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål 

+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen  

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål 

Två poäng får ansökningar där investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt 

miljökvalitetsmål. 

+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen  

Två poäng får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva investeringen men som 

är bra för miljön. Det kan till exempel vara investeringar som ingår i helhetslösningar som har 

positiva effekter på miljön. 

+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet  

En poäng ges till de företag som med investeringen för bearbetning och saluföring av 

jordbruksprodukter väljer energieffektiva lösningar.  



 

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation) 

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet 

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen 

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 

Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda 

nya idéer.  Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller bland annat 

för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar som kan få 

stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan också vara 

investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.  

2 poäng: Investeringen är ny för företaget 

Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget det kan till exempel vara ny 

produktionsinriktning eller ny inredning som tidigare inte har använts.  

3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet 

Tre poäng ges till investeringar som har en innovativ inriktning och som bidrar till att införa nya 

produkter, tjänster eller arbetsmetoder. En förutsättning är att det inom länet ska finnas 

begränsade erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill säga att den som söker arbetar inom 

ett nytt eller för länet förhållandevis okänt område. Ansökan bedöms dels utifrån de uppgifter 

som finns i ansökan dels utifrån den kunskap som finns inom det aktuella området.  

4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen  

Ansökan får fyra poäng när investeringen är bland de första inom sin bransch.  

5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning 

Fem poäng ges om investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i en testanläggning för en ny 

produkt. 

 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen 

företagare 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 

kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 

kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen 

företagare 



Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som 

företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer 

att ge förväntat resultat. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 

Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett 

framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor 

betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 

organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering, bättre 

marknadsanpassningar och kan innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.  

 

4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, utöver 

investeringen 

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 

1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  

En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha 

motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken 

är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver investeringen 

En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när den 

som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade 

investeringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 

Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 

beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är 

i behov av stöd för att genomföra investeringen.  

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1 

En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är 

kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 

ges ett extra poäng.  

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 

Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. 

Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är mindre  

än 1.  

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 



Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget 

har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges ett extra poäng. Då har vi tagit 

hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

 

5. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden 

Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som årsarbetskrafter.  Bestående innebär 

att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, inte bara under projekttiden. I detta inkluderas 

även "egenföretag" (alla företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att arbeta i sitt 

företag. Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom underleverantörer 

med egen F-skattsedel räknas med om de skapats som en direkt följd av investeringen.  

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 

Ett poäng ges om investeringen ger heltidsysselsättning för en person som tidigare har arbetat 

deltid i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar. 

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 

Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person på heltid eller 

deltid. Personen har inte varit anställd i företaget tidigare. 

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 

Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får sysselsättning i företaget på 

heltid eller deltid, dock minst 1720 timmar totalt. Berörda personer har inte varit anställda i 

företaget tidigare. 

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

Ett extra poäng ges till investeringar som räknas som mer än enbart säsongsarbete.   

 

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 

5 poäng: Investeringen ska generera en heltidssysselsättning dvs minst 1720timmar som utförs av 

en person. Flera anställda under säsong som tillsammans kommer upp i motsvarande en heltid ger 

inte poäng.  

 

 

 


