6.4 Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala
marknader
(delåtgärd 4.2 fokusområde 3a)
6.4.1 Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta investeringsstöd
riktar sig till mikroföretag samt till små företag (delåtgärd 4.2). Förädlingsstödet
syftar till att öka konkurrenskraften för primärproducenter inom livsmedelsproduktion där företagen genom förädling ökar produkternas värde eller ger förutsättningar för korta livsmedelskedjor eller försäljning av livsmedel på en lokal marknad (fokusområde 3a).
6.4.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Ett ökat intresse för lokalproducerat har lett till att den småskaliga livsmedelsförädlingen har utvecklats i vårt län. Fler lantbruksföretag ser behovet av att öka inkomsterna från sin verksamhet genom att själva förädla det som produceras.
Att utveckla lokal förädling och lokala samarbeten inom livsmedelsförädling leder
till fler jobb, kortare livsmedelskedja och konkurrenskraftiga företag i Västra Götaland. Med korta livsmedelskedjor menas i detta fall att det högst får vara en mellanhand mellan primärproducenter och konsumenten. Lokala marknader innebär i
detta fall handel inom länets gränser eller till angränsande län.
6.4.3 Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Se under kapitel 4.
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet.
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6.4.4 Urvalskriterier
(Delåtgärd 4.2, fokusområde 3a)
Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra
ansökningar.
Nationella och regionala urvalskriterier
Nationella urvalskriterier
1.

Investeringen bidrar till
att uppfylla nationella
miljö- och klimatmål.

Poängsättning

Viktning

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

15

+2 poäng: Delar i investeringen ska ge extra bidrag till miljökvalitetsmålen
+1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet

2.

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

2 poäng: Investeringen är ny för företaget

10

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

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

15

+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

4.

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

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen

10

+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 %

5.

Investeringen bidrar till
att förbättra företagets
konkurrenskraft.

+1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt

30

+1 poäng: Ersättningen per timme ökar
+1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet
+2 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning

6.

Det finns ett identifierat regionalt behov av
investeringen.

+3 poäng: Investeringen bidrar till att samverkanslösningar
bildas eller stärks

20

+2 poäng: Investeringen bidrar till att lokalt producerade råvaror används

Summa viktning

100
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6.4.5 Nationella och regionala bedömningsgrunder
1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
+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)
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 utrustning 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
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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
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 större 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
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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
+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 1
extra poäng.
+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
Ett poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett exempel kan vara diversifiering.
+2 poäng: Investeringen bidrar till ökad marknadsanpassning
Två poäng ges 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.
6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala handlingsplanerna.
3 poäng: Investeringen bidrar till att samverkanslösningar bildas eller stärks
Poäng ges till ansökningar där investeringen leder till att skriftligt avtal, gemensamt företag eller att gemensamma samverkanslösningar bildas.
Exempel:
En gårdsbutik med brett utbud av lokala varor från olika förädlare. Slakteri som erbjuder att slakta även åt andra animalieproducenter.
Ett företag kan stå för investeringen men hyra ut eller samverka med andra företag.
Kan vara bra att ha skrivna avtal innan köpet.
Flera företag går ihop om en gemensam investering. De bildar en ekonomisk förening eller ett AB som står som sökande för investeringen.
2 poäng: Investeringen bidrar till att lokalt producerade råvaror används.
Råvarorna ska vara egenproducerade.
6.4.6 Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Västra Götaland prioriteras inte investeringar som sker i tätort med mer än 3000
invånare.
6.4.7 Stödnivå
I Västra Götaland är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare.
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Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigade kostnader upp till högsta stödbelopp.
Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för
det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom delåtgärd 16.1 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.
I de fall den förädlade produkten inte är en jordbruksprodukt begränsas stödbeloppet enligt kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse10. 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 beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifter.

10

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
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