6.1.
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-,
trädgårds- och rennäringsföretag

(delåtgärd 4.1 fokusområde 2a)

6.1.1. Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd
riktar sig till jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag (delåtgärd 4.1). Syftet är
stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet genom att anpassa företagens
generella kapacitet och hållbarhet, samt att påskynda företagens möjligheter att
anpassa sig till nya förutsättningar på marknaden. Det kan exempelvis vara att
investera i rationella byggnader med god djuromsorg, effektiv och energisnål
utrustning eller innovativa metoder (fokusområde 2a).
6.1.2. 6Regionala prioriteringar med kort bakgrund
I Västra Götalands län är landsbygdsprogrammet med och stödjer en
konkurrenskraftig primärproduktion med höga naturvärden.
Animalieproduktionen är på många sätt motorn för lantbruket och
landsbygdsutvecklingen i länet. Under de senaste åren har lönsamheten i primäroch förädlingsleden minskat och antalet djur likaså. Det i sin tur försämrar
möjligheterna att i länet hålla värdefulla naturliga betesmarker och strandängar
öppna. Därför är animalieproduktion med betande djur högt prioriterad. Insatser
som stödjer näringarnas kopplingar till öppna landskap, lokal och regional
förädling och som stärker konkurrenskraften inom miljö- och energiområdet
prioriteras framför andra insatser. Produktionen ska vara resurseffektiv och skapa
naturvårdsnytta, samtidigt som en hög djurvälfärd uppnås. Ekologisk produktion
medför fördelar för en levande landsbygd och har särskilt stor betydelse för den
biologiska mångfalden i landskap med ensidig odling i slättlandskapet, men även i
skogs- och mellanbygder. Ekologisk produktion kan också ge fördelar för
djurvälfärden.
Trädgårdsodlingen som i huvudsak omfattar frukt, grönsaker och rotfrukter
minskar i länet, trots ökad efterfrågan på lokalt producerade varor.
Trädgårdsnäringen har, liksom de andra areella näringarna, en åldrande
företagarkår. Satsningar inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen är prioriterad i
länet.
6.1.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Se under kapitel 4.
I denna åtgärd prioriteras underrepresenterad grupp i första hand om två
ansökningar har lika många poäng.
Ansökningar som får 450 nationella poäng eller mer får inte avslås på grund av
låga regionala urvalskriterier poäng.
Det krävs minst 200 poäng nationellt och 200 poäng regionalt för att vara med i
det fortsatta urvalsarbetet.

•

En budgettilldelning (% av total budget) fastställs vid programstart och
meddelas på Länsstyrelsens webbplats. Budgeten fördelas framtung med
stor tilldelning i början av programperioden.

•

Budgeten sätts utifrån antal kompletta ansökningar som når upp till
minimipoäng och totalt antal poäng och stödbelopp (med hänsyn till
takbeloppet) för samtliga ansökningar.

Budgetberäkningen innebär att budgeten anpassas utifrån om det är många eller få
ansökningar som stämmer med prioriteringarna samt om ansökt stödbelopp är stort
eller litet, vilket medför att prioriteringsnivån i viss mån blir mer lika mellan
beslutstillfällena. För att prioriteringsnivån ska bli mer lika kan viktningen bli olika
mellan beslutstillfällena.
De ärenden som inte prioriteras vid ett beslutstillfälle avslås.
Utlysningar
Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov
exempelvis innovativ teknik med stor miljö- och klimatnytta. Det kan också vara
satsningar inom särskilt område som endast bör konkurrera med likartade
satsningar. Inga utlysningar finns fastställda för år 2018.

6.1.4. Urvalskriterier
(Delåtgärd 4.1, fokusområde 2a)
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.

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

Poängsättning
+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst 1 nationellt
miljökvalitetsmål

Viktning
20

+1 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen
+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet
+1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd

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 genomförandekapacitet för
investeringen.

+1 poäng: Lämplig kompetens finns inom företaget för det område
investeringen avser, eller för nyföretagare lämplig utbildning eller
erfarenhet

15

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra
investeringen
+2 poäng: Den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram
eller motsvarande
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild

4.

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

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen

15

+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

5.

Investeringen bidrar till
att förbättra företagets
konkurrenskraft.

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt.

40

+1 poäng: Ersättningen per timme ökar
+1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet
+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning
+1 poäng: Investeringen är en nybyggnation

Summa viktning

100

Regionala urvalskriterier
Regionala urvalskriterier
1.

Investeringen styr mot
regionalt prioriterade
miljö- och klimatmål.

Poängsättning

Viktning

+ 2 poäng: Investeringar som gynnar betesdriften i betesmarker med
särskilt höga värden eller gynnar biologisk mångfald.

40

+ 1 poäng: Investeringar som gynnar betesdriften av betesmarker med
allmänna värden
+ 1-2 poäng: Investeringen görs i eller för omläggning till ekologisk
produktion.
+ 1 poäng: Investeringen gynnar betesdriften i landskapet eller
Investeringen bidrar till effektiv användning av växtnäringsämnen eller
Investering sker i företaget som deltar i miljöfokuserat rådgivningsprogram
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag eller
Investeringen bidrar till användning eller framtagning av förnybar energi
eller

Investeringen bidrar till klimatanpassning
2.

3.

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

+ 2 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning

Investeringen bidrar till
att förbättra företagets
konkurrenskraft

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att primärproduktionen effektiviseras i
företaget

15

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att utveckla teknik och processer i
företaget
+ 1 poäng: Investeringen gynnar innovativa ägarstrukturer och ekonomisk
finansiering
30

+ 1 poäng: Investeringen gynnar länets prioriterade produktionsinriktningar
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att förädlingen av producerade
produkter ökar lokalt/regionalt
+ 1 poäng: Investeringen möjliggör försäljning under eget
varumärke/särskilt koncept eller möjliggör förlängd försäljningssäsong

4.

Investeringen bidrar till
att förbättra
sysselsättningen

+ 3 poäng: Investeringen görs i samband med ägarbyte

15

+ 1 poäng: Investeringen leder till att skapa eller bevara arbetstillfälle
+ 1 poäng: Investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget

Summa regional viktning

100

Bedömningsgrunder
Nationella bedömningsgrunder
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras.
För att investeringen ska kunna få poäng får miljöbelastningen per producerad enhet inte öka.
Att producerad enhet används beror på att när en person söker investeringsstöd för att stärka
konkurrenskraften i sin verksamhet innebär det ofta att produktionen ökar, vilket i sin tur kan
leda till att verksamhetens totala miljöpåverkan blir större jämfört med tidigare. Därför är det
bättre att använda sig av miljöpåverkan per producerad enhet istället för total miljöpåverkan.
• +2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål
• +1 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen
• +1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet
• +1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd
+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål
+2 poäng får ansökningar som bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål.
+1 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen
+1 poäng får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva investeringen men
som är bra för miljön. Investeringen ska vara något extra och inte bara standardlösningar som
t.ex. LED-lampor och flytgödsel vid nybygge.
+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet
Eftersom energieffektivisering är viktigt för såväl konkurrenskraft som miljö får de
ansökningar som bidrar till energieffektiv drift ett extra poäng.
+1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd
Ett extra poäng får ansökningar som gör något extra för de djur som berörs av investeringen.

Den som söker stöd kan aldrig få poäng för sådant som är lagkrav. Det ska vara något extra
som bidrar till djurvälfärden.
2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
(innovation)
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
• 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 testanläggning
2 poäng: Investeringen är ny för företaget
Två poäng ges om investeringen är helt ny för företaget. Det kan till exempel vara ny
driftsinriktning 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 okänt område. Ansökan bedöms dels utifrån de uppgifter som
finns i ansökan och 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 en testanläggning för en ny produkt.
3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för
investeringen
Här prioriteras ansökningar där det inom företaget finns kompetens som bidrar till att
investeringen ger resultat.
• +1 poäng: Lämplig kompetens finns inom företaget för det område investeringen
avser, eller för nyföretagare lämplig utbildning eller erfarenhet.
• +1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen
• +2 poäng: Den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram eller
motsvarande
• +1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild
+1 poäng: Lämplig kompetens finns inom företaget för det område investeringen avser, eller
för nyföretagare lämplig utbildning eller erfarenhet
En 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. Om det är ett nystartat företag får ansökan poäng när den
som söker har uppfyllt minimikraven på utbildning för startstöd.
+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. Investeringar kan ge påfrestningar
på den produktion som eventuellt finns därför är det viktigt att den som söker har kapacitet att
genomföra investeringen.
+2 poäng: Den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram eller motsvarande
En poäng ges om den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram. De som inte
deltar i ett produktionsuppföljningsprogram kan få poäng genom att visa att de följer upp sin
produktion på annat bra sätt som motsvarar ett produktionsuppföljningsprogram.
+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 din bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på
ett framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har
här stor betydelse.
4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen
Företag som behöver investeringsstödet för att kunna genomföra investeringen prioriteras.
• +1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen
• +1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten,
utöver investeringen
• +1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen 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 1 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 en extra poäng. Då har vi
tagit hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas
marknadsvärde.
5. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft
Konkurrenskraftiga investeringar prioriteras. Det kan vara företag som ökar sin lönsamhet.
• +1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt
• +1 poäng: Ersättningen per timme ökar
• +1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet
• +1 poäng: Investeringen bidrar på annat sätt till ökad marknadsanpassning
• +1 poäng: Nybyggnation av djurstallar
+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och
räknar ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges ett poäng extra.
+1 poäng: Ersättningen per timme ökar
Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och
räknar ut timersättningen. Medför investeringen med stöd att ersättningen per timme är minst
140 kr och ökar ges ett poäng extra.
+1 poäng: Investeringen leder till en minskad sårbarhet
En poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett exempel kan
vara diversifiering.
+1 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning.
En poäng får också ansökan om investeringen innebär att den som söker stödet anpassar sig
till marknaden. Det kan till exempel vara om investeringen ingår i en marknadsstrategi för
försäljning av företagets produkter eller om den på annat sätt bidrar till en ökad
marknadsanpassning.
+1 poäng: Investeringen är en nybyggnation
En poäng ges till investeringar som är nybyggnationer. En nybyggnation kan ge bättre
förutsättningar för skötsel och tillsynsrutiner samt ett effektivt arbete med bra logistik för
transport av djur, gödsel och foder med mera. En nybyggnation av djurstallar leder ofta till en
bättre miljö för djurens hälsa och för produktionsresultaten. Nybyggnation kan därför ses som
en långsiktig investering för bra konkurrenskraft.
Regionala bedömningsgrunder
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet.
– Uppbundna djurplatser
– Företag som visar negativt resultat efter investering

1. Investeringen styr mot regionalt prioriterade miljö- och klimatmål
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras.

De flesta miljömål har någon koppling till arbetet med landsbygdsprogrammet, men vi väljer
att fokusera specifikt på fyra som tydligt är styrande för vår verksamhet.
"Ett rikt odlingslandskap" beaktar frågor om bevarande av åker- och betesmark både med
hänseende på mångfald och också produktion. Även exploatering tas med här. Här behövs
vårt arbete med husdjur, biologisk mångfald i betesmarker och markfrågor som
markpackning, dränering mm. Eftersom målet är beroende av ett livskraftigt och diversifierat
jordbruk finns också kopplingar till landsbygdsföretagande, specialodlingar, förädling och
ekologisk produktion.
"Ingen övergödning" tar upp alla aspekter av övergödning och därmed det mesta av vårt
arbete med växtnäring. Greppa Näringen är en stor del av de nationella satsningarna för
minskad övergödning.
"Giftfri miljö" Här kommer våra behörighetsutbildningar in men också graderingar åt
Växtskyddscentralen och arbete med flyghavre och andra karantänskadegörare eftersom allt
detta arbete syftar till en effektiv och behovsanpassad bekämpning.
Även ekologisk produktion kommer in här.
"Begränsad klimatpåverkan". Är en del i alla inriktningar. För Greppa är det en stor del med
egen finansiering. Det täcker delvis samma problem som de andra målen men kompletterar
med energifrågor och hållbarhetsfrågor hur andra perspektiv.
+ 2 poäng: Investeringar som gynnar betesdriften i betesmarker med särskilt höga värden
eller gynnar biologisk mångfald
Två poäng ges om investeringar sker i företag med betande djur som bidrar till fortsatt eller
utökad hävd av naturbetesmark. Den som söker investeringsstöd ska vara den som sköter
marken. Betar man någon annans mark ska det finnas skötselavtal.
”Särskilt höga värden” kan vara:
• Betesmark i N2000 områden och skyddade områden, som t.ex. naturreservat.
• Betesmark i miljöersättningsåtaganden som Särskilda värde, Skogsbetesmark,
Gräsfattiga betesmarker, Mosaikbetesmark
• Betesmark under restaurering med ersättning från Landsbygdsprogrammet.
• Dokumenterad värdefull betesmark i Artportalen eller Tuva.
Gynnar biologisk mångfald, kan vara:
• Investeringar för biodling
Trädgårdsföretag med:
• Odling av frukt, bär och fleråriga grödor som inte plöjs
• Lähäckar som främjar vilda djur och biologisk mångfald
• Insådd av blommande växter i andra grödor eller i befintlig odling
• Anläggning av biotoper för nyttodjur och vilt.
+ 1 poäng: Investeringar som gynnar betesdriften av betesmarker med allmänna värden
En poäng ges om investeringar sker i företag med betande djur som bidrar till fortsatt eller
utökad hävt av betesmarker, dvs permanent naturbetesmark som är sökt med grödkod 52 i
SAM.

+ 1-2 poäng: Investeringen görs i eller för omläggning till ekologisk produktion
En till två poäng ges om investeringen avser ekologisk produktionsgren i företaget. EUcertifiering ger 1 poäng, KRAV-certifiering ger 2 poäng.
+ 1 poäng: Investeringen gynnar betesdriften i landskapet eller
Investeringen bidrar till effektiv användning av växtnäringsämnen eller
Investering sker i företaget som deltar i miljöfokuserat rådgivningsprogram
En poäng ges om investeringen gynnar betesdriften i landskapet, vilket innebär att djuren
fyller flera funktioner både betesdrift för landskapsvård och köttproduktion.
Effektiv användning av växtnäringsämnen kan vara att investeringen medför minskad förlust
av näring genom bra hanteringen av stallgödsel. Det kan till exempel handla om större och
effektivare lagring, effektiv teknik eller tak över gödselbrunn.
Med deltar i miljöfokuserat rådgivningsprogram menas att företaget aktivt delta i ett
rådgivningsprogram som till exempel Greppa näringen.
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag eller
Investeringen bidrar till användning eller framtagning av förnybar energi eller
Investeringen bidrar till klimatanpassning
En poäng ges om investeringen innehåller energisatsningar som till exempel: Värmeväxlare,
energisnåla lösningar, isolering, energivävar i växthus, solpaneler, bioenergi.
Investeringen bidrar till klimatanpassning och minskad klimatpåverkan genom att använda
förnybart eller klimatneutralt material. Materialval i byggandens stomme och väggar kan till
exempel vara trä istället för stål och betong. Där betong behöver användas till exempel i golv
kan så kallad ”grön” betong vara ett alternativ till ”vanliga” betong.
Max 5 poäng för detta urvalskriterium.
2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
(innovation).
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 ingår i en samverkanslösning
Två poäng ges om en satsning bidrar till samverkan mellan företag/aktörer och därigenom
leder till bättre resultat än om samarbetet inte funnits.
Exempel:
• Ett företag kan stå för investeringen men hyra ut eller samverka med andra företag, ex.
inköp av specialmaskin för trädgård som sedan hyrs ut till andra trädgårdsföretag. Kan
vara bra att ha skrivna avtal innan köpet.
• Flera företag går ihop om en gemensam investering. Dessa företag måste då bilda en
ekonomisk förening eller ett AB som står som sökande för investeringen.
• Samverkan lokalt mellan animalieproducent och ett växtodlingsföretag som
producerar foder.
•
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att utveckla teknik och processer i företaget

Två poäng ges om investeringen medför användning av ny maskin med ny teknik, användning
av innovativa lösningar eller arbetssätt som Lean-filosofi. En produkt, tjänst eller arbetssätt
kan betraktas som innovativ så länge den inte används i den omfattning den borde i området.
+ 1 poäng: Investeringen gynnar innovativa ägarstrukturer och ekonomisk finansiering
En poäng ges om investeringen gynnar innovativa lösningar som till exempel att anställda
arbetar sig in i företaget och blir delägare. Ekonomisk finansiering genom att kunder ” blir
delägare” köper sin produkt i tidigt stadie av produktion så att behov av annat rörelsekapital
minskar. Ett annat exempel är ”sharemilking” som innebär att befintlig lantbrukare
exempelvis specialiserar sig på växtodlingen och hyr ut ladugård och utrustning till nystartad
lantbrukare. Den nya lantbrukaren kan då komma i gång med verksamheten utan stora
investeringsskulder.
3. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft
Konkurrenskraftiga investeringar prioriteras. Det kan vara företag som ökar sin lönsamhet
genom lägre kostnader eller ökar produktionsvärdet genom förädling och närproducerat.
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att primärproduktionen effektiviseras i företaget
Två poäng ges om investeringen medför effektivisering. Effektivitet = hög måluppfyllelse i
förhållande till resursanvändning. Effektivare produktion genom ökad produktivitet som
minskade kostnader per producerad enhet.
+ 1 poäng: Investeringen gynnar länets prioriterade produktionsinriktningar
En poäng ges om investeringen avser länets prioriterade produktionsinriktningar som är
animalieproduktion och yrkesmässig trädgårdsodling. I animalieproduktion ingår mjölk,
nötkött, gris får och get samt ägg- och fjäderfäproduktion.
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att förädlingen av producerade produkter ökar
lokalt/regionalt
En poäng ges om investeringen bidrar till att företagets jordbruks- eller trädgårdsprodukter
förädlas lokalt eller regionalt i länet eller i angränsande län; Halland, Jönköping, Värmland
och Örebro län, om särskilda skäl finns.
+ 1 poäng: Investeringen möjliggör försäljning under eget varumärke/särskilt koncept eller
möjliggör förlängd försäljningssäsong
En poäng ges om investeringen bidrar till att företaget utvecklar ett koncept av företagets
affärsidéer som skapar synergieffekt mellan företagets olika produktionsgrenar. Det kan till
exempel handla om att själv förädla produkter från primärproduktionen och skapa ett eget
varumärke.
4. Investeringen bidrar till att förbättra sysselsättningen
+ 3 poäng: Investeringen görs i samband med ägarbyte
Tre poäng ges om investeringen görs av företag med ny ägare som uppfyller reglerna för
startstöd. Det innebär bland annat att ägaren ska vara under 40 år vid ansökan om
investeringsstöd och äga mer än halva företaget. Ägarbytet eller företagsstarten ska ha skett
tidigast tre år före ansökan om investeringsstöd och vara genomfört vid ansökan om
investeringsstöd.
+ 1 poäng: Investeringen leder till att skapa eller bevara arbetstillfälle

En poäng ges om investeringen medför att minst en årsarbetskraft bevaras (inte minst blir
kvar) eller att minst en halv årsarbetskraft skapas i företaget.
+ 1 poäng: Investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget.
En poäng ges om investeringen förbättrar arbetsmiljön i företaget genom lösningar så att
arbetet underlättas. Det kan handla om att bygga bort tunga lyft, minskar buller eller lösningar
som kan förhindra olyckor. Sökanden skall själv redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att
få poäng för detta.

Prioritering av underrepresenterad grupp
Se under kapitel 4.
I länets SWOT-analys beskrivs underrepresentationen med avseende på
jämställdhet och jämlikhet.
I Västra Götalands län ska kvinnor och män med olika bakgrund ha lika
förutsättningar att starta och utveckla företag. I nuläget är kvinnor företagsledare i
mindre utsträckning än män och kvinnor står för cirka 30 % av nyföretagandet i
länet. 61 % av sysselsatta inom lantbruket är män, men andelen sysselsatta
kvinnor ökar. Utrikesfödda utgör 15 % av företagarna i tätort och 4 % i glesbygd,
andelen är låg inom de areella näringarna. (Referenser: Om kvinnor och män i Västra
Götalands län - en statistikbok, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vem är förtagare i Västra
Götaland, Rapport från Västra Götaland Regionen, Livsmedelssektorn i Västra Götaland 20072010, en rapport från regionutvecklingssekretariatet,
Västra Götalands Regionen, Vem leder våra landsbygdsföretag? 2009, PM från
landsbygdsnätverkets Team Företagande). Länsstyrelsen i Västra Götaland

vill gynna en
jämställd utveckling inom gröna näringar. Likaså vill vi gynna sysselsättning av
utlandsfödda inom jordbruk och trädgård.
6.1.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt
Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet.
– Uppbundna djurplatser
– Företag som visar negativt resultat efter investering
6.1.6. Stödnivå
I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor per stödmottagare.
Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta
stödbelopp.
Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10
procent.
En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet
inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden
räknas från den först inkomna ansökan.

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i
stödberättigade utgifter.
Enhetskostnader används för stöd till nybyggnation av följande stallar

Enhetskostnad per förprövad plats
Djurkategori

Oisolerat

Isolerat

Mjölkko vid förprövning av
0-150 platser

88 000 kr

93 300 kr

Mjölkko vid förprövning av
mer än 150 platser

72 800 kr

78 100 kr

Kalvar 0-3 mån

24 300 kr

Ungdjur,
liggbås

nötkreatur,

Enhetskostnad
per kvadratmeter
stallyta
Oisolerat

i

Dikor i liggbås
Sugga i produktion
Slaktsvin
Slaktkyckling
Djupströ med skrapad gång
för nötkreatur

27 600 kr
48 000 kr
62 500 kr
7 400 kr
186 kr

3 900 kr

I de fall inget storleksintervall anges under djurkategori gäller enhetskostnaden oavsett storlek
på stall och antal förprövade platser.
I de fall inget särskilt inhysningssystem anges under djurkategori gäller enhetskostnaden
oavsett inhysningssystem.
De redovisade kostnaderna är inklusive allt såsom mark, byggnad, inredning, el, VA,
utfodring, gödsellagring samt projekteringskostnad. Vid nybyggnation av stallarna i tabellen
ovan går det därför inte att få något stöd utifrån faktiska utgifter.
Stödet beräknas utifrån ovanstående kostnad och aktuell stödnivå, 40-60 procent.
•
•

Stödbelopp om schablonen utgår ifrån enhetskostnad per förprövad plats = stödnivå x
enhetskostnad per förprövad plats x antalet förprövade platser i stallet. Detta gäller
upp till maximalt stödbelopp
Stödbelopp om schablonen utgår ifrån enhetskostnad per kvadratmeter stallyta =
stödnivå x enhetskostnad per kvadratmeter stallyta x antalet kvadratmeter stall,
yttermått. Detta gäller upp till maximalt stödbelopp

