9.3.

Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden

(delåtgärd 7.4 fokusområde 6b)

Förutom länsstyrelsen handlägger också Sametinget stöd till investeringar i service och
fritid. Det gäller då idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. Sametinget har
egen handlingsplan.
9.3.1. Övergripande prioriteringar
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till investeringar i
service och fritid ges till investeringar där den gemensamma nyttan är stor men
det inte finns några incitament för att någon enskild skulle finansiera
investeringen (delåtgärd 7.4). Syftet med stödet är att skapa och behålla service på
landsbygden. Det kan vara kommersiell och viss offentlig service, servicepunkter
där flera olika typer av service finns samlat, men också investeringar för att skapa
bra möjligheter för idrott och fritid samt samlingslokaler, vilket gynnar både
boende och besökare. (fokusområde 6b).
9.3.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund
Västra Götalands län har flera kommuner som har negativ befolkningsutveckling, en
lång kuststräcka och många öar, samtidigt som länet också har Sveriges näst största
stad. Länets demografi och geografi erbjuder flera utmaningar i att utveckla god service
och fritidssysselsättningar till kvinnor och män, flickor och pojkar på landsbygden.
Investeringarna i detta stöd ska bidra till att de kvinnor och män, flickor och pojkar som
bor, verkar och besöker landsbygden ska få bibehållen och utvecklad service där.
Investeringarna ska kunna stödja lokala distributions- och logistiklösningar för att
underlätta långa transporter av små volymer av varor. Stödet ska också skapa bra
möjligheter för idrott och fritid genom stöd till investeringar i anläggningar och för
möjligheten att träffas och skapa aktiviteter genom stöd till investeringar i
samlingslokaler. Stödet ska ges där det finns behov och där det finns möjlighet till
hållbar utveckling.
En viktig förutsättning för att utveckla attraktiv och hållbar landsbygd för alla är de
sociala nätverk som finns på landsbygden. De ger goda möjligheter att skapa det
samarbete, den stabilitet och kontinuitet som behövs för att utveckla service och ett rikt
idrotts- och fritidsliv. Samverkan kan också innebära att en lösning kommer fler till del
och på så vis ger en långsiktig användning och förvaltning.
Mot denna bakgrund prioriterar Västra Götalands län investeringar i service och fritid
på landsbygden som:
•
•
•
•

Ger stöd där det finns behov
Visar ett helhetstänk för en hållbar utveckling i bygden
Har målsättningen att behålla och utveckla service och aktiviteter på orten
Främjar lokal attraktivitet och god "byanda" (lokalsamhällets utveckling och
framtidstro).

9.3.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar
Se under kapitel 4.
Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet.
Utlysning

Västra Götaland tillämpar utlysningar för att tillgodose speciella utvecklingsbehov
exempelvis samspel mellan land och stad, ungas möjligheter eller 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 2018. Länsstyrelsen kommer att ge mer detaljerad information
via Länsstyrelsens webbplats inför kommande utlysningar.
9.3.4. Urvalskriterier
(Delåtgärd 7.4, fokusområde 6b)
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 miljöoch klimatmål.

Poängsättning
+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone 1
nationellt miljömål

Viktning
10

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för
friluftspolitiken

2.

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

1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver
spridas mer

15

3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland
de första inom området
+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning

3.

Den som söker
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.

20

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

4.

Det finns ett
identifierat
regionalt behov av
investeringen.

Lokal service
+3 poäng: Investeringen bidrar till att behålla eller utöka service i
ett område med långt till motsvarande service
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning
+1 poäng: Investeringen bidrar till en lokal servicepunkt
Idrotts- och fritidsanläggningar
+3 poäng: Insatsen ökar aktivitetsutbudet på landsbygden

40

+ 1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av
investeringen
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att stärka positiv utveckling av
lokalsamhället
5.

Investeringen har
tydliga mål.

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där
tydliga mål med investeringen finns angivna

15

5 poäng: Sökande som utöver en relevant målbeskrivning och
tydliga mål också har effektmål beskrivna
Summa viktning

100

Bedömningsgrunder
Nationella och regionala bedömningsgrunder

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
+ 2 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. Det är framför allt
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara viktigt 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.
God bebyggd miljö
– en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling
av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,
– 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,
– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur
+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning
Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift
ett extra poäng.
+ 1 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-ochutveckla-kulturmiljon/forsta-fragan-vad-ar-kulturmiljo
+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken
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).
När det gäller innovation kan man se till vad för service som ska förmedlas. Det kan handla
om ny kunskap om produkter eller metoder för service. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av
ny forskning eller erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt innehållet i servicen
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 har en innovativ inriktning och behöver spridas mer
Poängen ges till de investeringar som förbättrar servicen i området och samtidigt har en
innovativ inriktning som behöver spridas. Det kan vara servicelösningar som har innovativa
funktioner, till exempel provtagningsverksamheter eller servicelösningar för posthantering
eller bredare aktivitetsutbud.
3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första i området
En produkt, vara eller tjänst kan betraktas som en innovation så länge den inte används i den
omfattning den borde i området. Tre poäng ges t.ex. till nya lösningar för hur man kombinerar
olika typer av service eller bredare aktivitetsutbud.
+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas
Poängen ges till de ansökningar som visar att det på platsen kommer tillhandahållas service.
Det kan till exempel vara dagligvarubutiker och drivmedelsstationer.
+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 som är relevant för den sökta investeringen.
+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.
Stöd ges till de investeringar i service utifrån behov och prioriteringar som finns i det
regionala serviceprogrammet. Därmed blir motsvarande regionalt poängbeskrivningar
avgörande för utslaget även i de nationella kriterierna.
Lokal service
+ 3 poäng: Investeringen bidrar till att behålla eller utöka service i ett område med
långt till motsvarande service
Avstånd till närmaste konkurrerande service, behov hos boende, besökare och de som
verkar i bygden.
+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning
Planeringen av investeringen har förankrats hos andra lokala aktörer (kommun,
föreningar, företagare). Investeringen är en del i en större satsning för lokalsamhällets
utveckling. Exempelvis kan stödansökan föregåtts av ett projekt inom Lokalt ledd
utveckling (Leader) eller ingå som en prioriterad del i kommunens landsbygdsstrategi.
Investeringen utvecklar samspelet mellan land och stad.
+1 poäng: Investeringen bidrar till en lokal servicepunkt
Investeringen görs där flera andra serviceslag finns etablerade, kommersiella eller
offentliga. Det kan handla om apotek, post, paket, spel, systembolag, betaltjänster,
turistinformation (Info-Points) med flera.
Idrotts- och fritidsanläggningar
+ 3 poäng: Investeringen ökar aktivitetsutbudet på landsbygden
Investeringen bidrar till att det skapas aktiviteter inom fritid eller idrott.
+ 1 poäng: Det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av investeringen
Det finns en plan för hur investeringen kommer att gynna ökad användning av
anläggningen och om möjligt göra så att fler aktörer kan använda den.
+ 1 poäng: Investeringen bidrar till att stärka positiv utveckling av lokalsamhället
Att investeringen ska genomföras har berättats för andra aktörer, ideella, privata och
kommun, för att om möjligt ge andra en chans att tycka till och få veta att detta är på
gång.
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.
9.3.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt
I Västra Götalands län finns inte några ytterligare regionala prioriteringar.

9.3.6. Stödnivå
Investeringar i kommersiell service
I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare.
1. Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om det inte finns särskilda
skäl enligt punkt 2. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd om de
stödberättigande utgifterna är mindre än 50 000 kronor.
2. Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter om någon av punkterna nedan är
uppfyllda, vilket ses som särskilda skäl. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om
stöd om de stödberättigande utgifterna är mindre än 30 000 kronor.
1.
2.
3.
4.

investeringar i förbättrad tillgänglighet
investering vid uppstart av nedlagd butik
investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering
investeringar för att komplettera ett försäljningsställe med andra grundläggande
servicefunktioner som exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som
post- och pakethantering eller apotek
5. försäljningsstället ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan
utifrån de regionala serviceprogrammen.
En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning kan ges 90 procent i stöd om den
kan motiveras utifrån någon av punkterna 1-4 ovan.
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.
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

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler
I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare.
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 90
procent av stödberättigande utgifter för övriga fall. Stöd beviljas inte till ansökningar om
stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter för dessa övriga
investeringar.
Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara
övrigt nationellt offentligt stöd. Om privat aktör är sökande ska minst 25 procent av de
stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd.
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.

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 beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i
stödberättigande utgifter för dessa övriga investeringar.

