Startstöd till unga jordbrukare
Urvalskriterier
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.
Nationella urvalskriterier
Nationella
urvalskriterier
1.

Etableringen bidrar
till att uppfylla
nationella miljö- och
klimatmål.

Poängsättning

Viktning

+2 poäng: Planerad drift bedöms bidra till att uppfylla
minst ett nationellt miljökvalitetsmål

10

+1 poäng: Det finns en nyligen upprättad
energikartläggning
+1 poäng: Det finns dokumenterat strukturerat
miljökvalitetsarbete
+1 poäng: Planerad drift avser ekologisk produktion

2.

3.

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

+3 poäng: Etableringen medför ny produktion/produkter
eller tjänster

Den som söker har
kunskap, kompetens
och genomförandekapacitet att driva
företaget.

+3 poäng: Den som söker stöd har praktisk utbildning i
jordbruk som går utöver minimikraven i stödvillkoren.

20

+2 poäng: Nya arbetsmetoder
40

+2 poäng: Den som söker stöd har praktisk utbildning från
verksamhet utanför jordbruket som är användbar i
företaget.
+1 poäng Den sökande har eftergymnasial utbildning eller
internationell utbildning eller praktik.

4.

Sökanden är i behov
av stöd för att
underlätta starten som
företagare.

+2 poäng: Den som söker kommer endast att ha inkomst
från företaget, det vill säga ingen inkomst av tjänst utanför
företaget.

30

+2 poäng: Den som söker stöd startar ett företag utan
någon pågående produktion.
+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig
verksamhet och utökar verksamhet.
+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och
livsmedelsförädling omfattar heltid, det vill säga minst
1 720 timmar per år.

Summa viktning

100

Regionala urvalskriterier
Regionala urvalskriterier
1. Etableringen prioriteras regionalt

Poängsättning
5 poäng: Investeringen leder
till regional måluppfyllelse

Viktining
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 startstöd
1. Etableringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
Ansökningar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. När det gäller
startstöd är det hur själva etableringen påverkar miljö-, klimat och arbete och
produktionssätt som bedöms.
+2 poäng: Planerad drift bedöms bidra till att uppfylla minst 1 nationellt
miljökvalitetsmål
Två poäng ges om etableringen bidrar till att uppfylla minst 1 miljökvalitetsmål. Det
som är viktigt är att se på hur produktionen bidrar till att nå miljökvalitetsmålen. Ett
exempel kan vara att den som tar över en gård fortsätter med betesdjur vilket bidrar till
miljökvalitetsmålet ett rikt odlingslandskap.
+1 poäng: Det finns en nyligen upprättad energikartläggning
En poäng ges för energikartläggningen som bör vara gjord tidigast för 3 år sedan och
omfatta den aktuella verksamheten.
+1 poäng: Det finns dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete
En poäng ges för att dokumentationen är aktuell för det senaste året. Exempel på
strukturerat miljökvalitetsarbete kan vara Miljöhusesyn; www.miljohusesyn.nu
+1 poäng: Planerad drift avser ekologisk produktion

En poäng ges för ekologisk produktion som skall omfatta företagets alla relevanta
produktionsgrenar och inte bara del av en produktionsgren.
2. Etableringen bidrar till att införa av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder det
vill säga innovation
En nyetablering kan ofta innebära en positiv utveckling för orten. Därför kan
etableringen indirekt bidra mer till landsbygdsutveckling än själva etableringen.
+3 poäng: Etableringen medför ny produktion, produkter eller tjänster
Tre poäng ges om etableringen innebär att den som söker startstödet börjar med en helt
ny produktion. Verksamhet som tidigare ägare hade börjat med får inte räknas med.
+2 poäng: Nya arbetsmetoder
Två poäng ges om etableringen innebär att den som söker startstödet börjar med nytt
arbetssätt för företaget avseende styrning-, ledning, organisatoriskt eller verksamhetens
genomförande. Exempel kan vara att samverka med andra företag i produktionen eller i
ledning. Det kan också vara införa Lean-metoden i företaget. Arbetsmetoder som
tidigare ägare hade börjat med får inte räknas med.
3. Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet att driva
företaget
Ansökningar där den som söker stöd har kompetens för att klara av att driva och
utveckla sitt företag prioriteras.
+3 poäng: Sökanden har praktisk utbildning i jordbruk som går utöver minimikraven i
stödvillkoren
Tre poäng ges till den som söker startstöd och som har mer kompetens än det som ställs
i minimikraven. Poäng ges om sökande har arbetat mer än 2 år inom jordbruks-,
trädgårds- eller rennäring efter 18 års ålder. Eller om sökande har mer än ett års
erfarenhet i arbetsledande ställning inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen.
Arbetet ska vara någon annanstans än på föräldragården.
+2 poäng: Sökanden har praktisk utbildning från verksamhet utanför jordbruket som är
användbar i företaget.
Två poäng ges till den som har praktisk erfarenhet eller yrkesutbildning av
verksamheter utanför jordbruket under förutsättning att kompetensen är användbar i
företaget. Det kan exempelvis vara inom ekonomi, byggnad, maskinservice och så
vidare. Poäng ges om sökande har arbetat mer än 2 år i annan bransch än jordbruks-,
trädgårds- eller rennäring efter 18 års ålder. Eller om sökande har drivit företag utanför
jordbruks-, trädgård- eller rennäringen i mer än 1 år.
+1 poäng Den sökande har eftergymnasial utbildning eller internationell utbildning eller
praktik.
Poäng ges om sökande har eftergymnasial examen inom jordbruks- eller
trädgårdsnäringen eller teoretisk erfarenhet inom jordbruk om minst 6 månader.
4. Sökanden är i behov av stöd för att underlätta starten som företagare
Sökanden som saknar möjlighet till alternativ inkomstkälla och när det tar tid innan
verksamheten ger intäkter är i större behov av stöd och bör prioriteras.
+2 poäng: Den som söker kommer endast att ha inkomst från företaget, det vill säga
ingen inkomst av tjänst utanför företaget

Två poäng ges till de som inte har någon inkomst utöver det egna företagets avkastning.
Även inkomst från F-skattjänster som ligger helt utanför jordbruks-, trädgårds- eller
rennäring bör betraktas som inkomst av tjänst om det inte bara handlar om enstaka
uppdrag och intäkterna högst uppgår till 10 % av företagets totala omsättning.
+2 poäng: Den som söker stöd startar ett företag utan någon pågående produktion.
Två poäng ges till den som startar ett företag som inte har någon befintlig produktion
som är igång och det därmed tar längre tid innan företaget får intäkter. Kriteriets
betydelse kan bero på företagets produktionsgrenar. Exempelvis är betydelsen mindre
inom vanlig spannmålsodling, medan det för andra produktioner kan ta flera år innan
insatt rörelsekapital kommer tillbaka som inkomst. Poäng bör endast tilldelas om det tar
längre tid att få inkomst än om produktionen varit i full drift.
+1 poäng: Den som söker stöd går in i en befintlig verksamhet och utökar verksamhet.
En poäng ges till den som tar vid ett företag som har en befintlig produktion som är
igång och utökar den befintliga produktionsgrenen eller en ny produktionsgren i
företaget. Utökningen medför troligen investeringsutgifter och ökat rörelsekapital och
det tar viss tid innan satsningen genererar resultat. Kriteriets betydelse kan bero på
produktionsgren, men poäng bör tilldelas alla satsningar i utökad produktion om minst
10 % eller som lägst 300 timmar jämfört med utgångsläget.
+1 poäng: Sökandes arbetstid inom primärproduktion och livsmedelsförädling omfattar
heltid, det vill säga minst 1 720 timmar per år.
En poäng ges till de som arbetar minst 1720 timmar i företaget med verksamheten
jordbruk, trädgård eller rennäring. Livsmedelsförädling av egna produkter får ingå i
arbetstiden men primärproduktionen skall avse minst 860 timmar per år.
Regionala bedömningsgrunder
1. Etableringen prioriteras regionalt.
5 poäng: Investeringen leder till regional måluppfyllelse
Heltidsföretag, d.v.s. företag som i sin affärsplan uppger att arbetstid inom företaget är minst
1720 timmar och där primärproduktionen och livsmedelsförädlingen kommer att omfatta
minst 860 timmar per år.

