
9.4. Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt 
för turistinformation  
(delåtgärd 7.5 fokusområde 6b) 

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i infrastruktur 

för rekreation och turism samt för turistinformation. Sametinget har egen handlingsplan.  
 

9.4.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar 

ges där den gemensamma nyttan är stor men det inte finns några incitament för att 

någon enskild skulle finansiera investeringen (delåtgärd 7.5). Syftet med stödet är 

att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten 

och förbättra möjligheterna till turism (fokusområde 6b). 

9.4.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Attraktivitet och goda livsvillkor är en av förutsättningarna för att en hållbar landsbygd 

kan fortsätta att utvecklas både socialt, ekologisk och ekonomiskt. Åtgärderna innebär 

att det attraktiva, öppna och variationsrika landskapet blir tillgängligt för många kvinnor 

och män, pojkar och flickor och att det rörliga friluftslivet gynnas. Här ingår också 

utformade av kunskapsmaterial och framtagande av turistinformation. 

 

Den europeiska landskapskonventionen lyfter fram att det lokala engagemanget är 

viktigt för att förvalta och utveckla landskapet. Lokala företag och 

intresseorganisationer är ofta grunden för ett långsiktigt arbete, där åtgärder inom 

infrastruktur och information, sköts och utvecklas.  

 

Landskapet kan användas som en resurs inom såväl besöksnäringen, integrationsarbete 

på landsbygden, natur- och kulturturism, grön omsorg, småskalig livsmedelsförädling 

och traditionell matkultur samt byutveckling. Det finns även ett behov att göra 

landskapet ”öppet och inbjudande” för det rörliga friluftslivet. 

 

Mot denna bakgrund prioriterar Västra Götalands län investeringar som utvecklar 

upplevelsenäring, landsbygdsturism och gör landskapet tillgängligt för många: 

• Utvecklar lokalt engagemang, småskalig turism och bidrar till samverkan 

• Tillgängliggör det attraktiva odlingslandskapet med dess ingående natur och 

kulturvärden, gynnar det rörliga friluftslivet och förmedlar kunskap om landskapet och 

bygden 

• Helhetssyn på natur, kultur och tillgänglighet. Åtgärderna bör också innefatta 

tillgänglighetsanpassning 

• Bidrar till att stödja och utveckla traditionell småskalig matkultur till en matupplevelse 

för besökare 

• Vandringsleder 

• Investeringar i gemensam turistinformation och webbplatser där information också 

finns om småskaliga företag inom besöksnäringen och landskapsturism i 

bygden/regionen, som är översatt till minst ett internationellt språk 

 

 



9.4.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Se under kapitel 4. 

Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet.  

 

9.4.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 7.5, fokusområde 6b) 

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

ansökningar.  

 

Nationella och regionala urvalskriterier 

 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

 

1. Investeringen bidrar till 

att uppfylla nationella 

miljö- och klimatmål. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone 1 

nationellt miljömål  

 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 

 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken 

 

10 

2. Investeringen bidrar till 

införandet av nya 

produkter, tjänster eller 

arbetsmetoder 

(innovation). 

2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver 

spridas mer 

 

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

första inom branschen 

 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 

 

15 

3. Den som söker har 

kunskap, kompetens 

och genomförande-

kapacitet för 

investeringen. 

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap  som är 

relevant för den sökta investeringen. 

 

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat 

goda resultat från liknande verksamhet  som är relevant för den sökta 

investeringen. 

 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

 

20 

4. Det finns ett 

identifierat regionalt 

behov av investeringen. 

2 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning  

 

2 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet 

 

+2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

 

+1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av 

investeringen 

 

40 

 

5. Investeringen har 

tydliga mål. 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där 

tydliga mål med investeringen finns angivna 

 

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga 

mål också har effektmål beskrivna 

 

15 

Summa viktning  

 

100 



 

Bedömningsgrunder 

Nationella och regionala bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål 

Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till 

investeringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Nedan beskrivs de 

miljökvalitetsmål som är vanligast vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. Men 

naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och preciseringar komma ifråga. Varje 

miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. 

Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsportalen, www.miljomal.se.  

Levande sjöar och vattendrag 

– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat 

friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

– havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat 

friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad 

Myllrande våtmarker 

– våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 

minimerad 

Levande skogar 

– skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna 

Ett rikt odlingslandskap 

– odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för 

människor 

Storslagen fjällmiljö 

– fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 

minimerad 

God bebyggd miljö 

– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett 

sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade 

frågor,  

– kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns 

attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar, 

– det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet 

och tillgänglighet, 

– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 

trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur, 

 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 

Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se 

bilagan för miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om 

kulturmiljömål på https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-

anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo 

 

  + 2 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken 

http://www.miljomal.se/


Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för 

miljö och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för friluftsliv på 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 

 

2. Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation) 
2 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer 

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

När det gäller innovation kan man se om investeringen avser nya aktiviteter i området eller ny 

information om området eller platsen. Det kan handla om ny kunskap om området eller 

platsen. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny forskning eller erfarenhet. Bedömningen 

görs utifrån hur innovativt innehållet i de nya insatserna är. Bedömning görs också baserat på 

hur relevant kunskapen är för målgruppen, dvs. alla som är berörda eller kan förväntas ha 

nytta av eller behöva kunskapen.  

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en innovation så länge den inte 

används i den omfattning den borde i området.  

 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 

En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma 

mål. Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag 

eller organisationer. 

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 
investeringen 
2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap som är relevant för den sökta 

investeringen. 

Två poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och tidigare resultat från liknande 

verksamhet, eller kan visa på att projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant 

aktör eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang, drivkraft och målfokus finns för 

att väl genomföra projektet. 

 

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat från 

liknande verksamhet som är relevant för den sökta investeringen.  

Fyra poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat goda resultat 

från liknande verksamhet. 

 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

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

organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och 

bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

4. Det finns ett identifierat behov av projektet 
2 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 

Gemensam och övergripande turistinformation. Information om bygdens småskaliga företag 

som är översatt till minst ett internationellt språk. Kan till exempel vara skyltar, broschyrform, 

karta eller på hemsida. Insatserna bidrar till att förmedla kunskap. 

 

2 poäng: Investeringen leder till ökad tillgänglighet. 

Investeringen tillgängliggör det attraktiva landskapet och gynnar landskapsturism samt ökar 

möjligheterna till friluftsliv och rekreation. Kan vara badplatser, grillplatser eller liknande 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/


investeringar. Bygga leder för vandring, cykling, ridning eller kanoter. Åtgärderna bör också 

innefatta tillgänglighetsanpassning. 

 

+2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

Kring kultur- och naturturism. Intresseorganisationer och små företag arbetar gemensamt för 

att utveckla en hållbar och attraktiv bygd, alternativt gynnar åtgärder inom traditionell 

småskalig matkultur. Åtgärderna bör också innefatta tillgänglighetsanpassning. 

 

+1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av investeringen. 

En tydlig plan för hur investeringen långsiktigt ska tas om hand och förvaltas. För att 

förutsättningarna för att en hållbar landsbygd kan fortsätta att utvecklas både socialt, 

ekologisk och ekonomiskt är en långsiktighet i arbetet viktigt. 

5. Projektet har tydliga mål 
• 3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där tydliga mål med 

investeringen finns angivna 

• 5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och tydliga mål också har effektmål 

beskrivna 

 

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll 

och upplägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 

 

9.4.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Västra Götalands län finns inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

 

9.4.6. Stödnivå 

Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 

90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall. 

 

Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av stödet vara övrigt nationellt 

offentligt stöd. Om privat aktör är sökande ska minst 25 procent av de stödet vara övrigt 

nationellt offentligt stöd.  

 

Förtydligande stödnivåer 

 

Sökande 

Privat 

medfinans 

Övrigt nationellt 

offentligt stöd 

Stöd 

Landsbygdsprogrammet 

Offentlig aktör 0 30 % 70 % 

Privat aktör 10 % 25 % 65 % 
 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 

stödberättigande utgifter. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd 

av mindre betydelse, där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av 

mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. 

Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre 

beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. 

Begränsningen gäller per stödmottagare 



 

Stöd för röjning och skyltning till stigar och leder genom skog och mark ges i 

form av enhetskostnad: 

Ersättningsnivå 

950 kronor per 100 meter i skog som behöver röjas 

600 kronor per 100 meter i öppen mark som behöver röjas 

100 kronor per 100 meter i mark som inte behöver röjas, som vägar, tydliga stigar 

eller andra ytor där det enda som krävs är skyltning. 

 


