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Utlysning av stöd till samarbetsåtgärder för 
livsmedelsstrategin 

Länsstyrelsen i Jämtlands län utlyser 1 440 306 kronor till samarbetsprojekt som stärker 
landsbygdens näringsliv och skapar tillväxt i hela livsmedelskedjan samt främjar 
ekologisk produktion i Jämtlands län. 

Ansökningsperiod: 9 maj 2022 – 23 juni 2022 

Den här utlysningen ligger inom landsbygdsprogrammet, delåtgärd 16.2 stöd till regionala 
samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin, fokusområde 6a samarbeten för nya jobb och 
diversifiering. 

Stödet ska särskilt gå till samarbetsprojekt som gynnar den nationella livsmedelsstrategin samt 
främjar ekologisk produktion och efterfrågan. 

Länsstyrelsen prioriterar: 

• Samarbeten som främjar ekologisk produktion och efterfrågan
• Samarbeten som leder till att målen i den nationella livsmedelsstrategin får genomslag i

länet.
• Samarbeten som leder till ökad samverkan på länsnivå

Vem kan söka? 
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan 
söka det här stödet. 

Så här mycket kan du få i stöd 
Om sökande är offentlig aktör ges 100 procent av stödberättigade utgifter. Stöd ges till 90 
procent av stödberättigande utgifter i övriga fall. 

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande 
utgifter. Undantaget är stöd till enbart transnationellt samarbete, där stöd inte kan ges till 
ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. 
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De här utgifterna kan du få stöd för 

Följande utgifter kan ge rätt till stöd: 
• löner inklusive sociala kostnader
• indirekta kostnader
• eget arbete
• köp av tjänst
• övriga utgifter som är kopplade till projektet

Vi kommer att ge stöd i form av schabloner och indirekta kostnader enligt följande: 

• mat i form av lunch och middag, ersätts med 90 kronor exklusive moms per måltid

• årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar

• milersättning för resor, 30 kronor per mil

• traktamente enligt Skatteverkets riktlinje

• eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som 
enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag 
är stödmottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av 
stödmottagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och 
kommanditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget 
arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande. 

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste 
tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, 
men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet. 
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Villkor för stödet 

• Samarbetsprojekt ska genomföras mellan minst två aktörer, det är endast en aktör som
kan vara stödmottagare.

• En detaljerad budget ska bifogas ansökan.
• Vid handläggningen kommer Länsstyrelsen att kontrollera om du som söker stöd är

kreditvärdig och kommer därför att ta en kreditupplysning.
• Stödmottagarens egna utgifter för projektet bokförs och betalas hos stödmottagaren.

Samarbetsparterna fakturerar eventuella utgifter i projektet till stödmottagaren som i sin
tur betalar fakturorna till parterna och bokför projektet. Detta förfarande leder till att
samtliga utgifter i projektet är betalda och bokförda hos stödmottagaren – vilket är ett
krav. Samtliga utgifter i projektet för aktuell period ska vara betalda innan ansökan om
utbetalning görs av stödmottagaren.

• En sökande som är upphandlingsskyldig och som har samarbetsavtal behöver inte
upphandla sina samarbetsparter. Samarbetsparter kan dock i sin tur behöva upphandla
enligt LOU/LUF.

• Stödbeloppet kan komma att begränsas av kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013 om stöd av mindre betydelse. 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. Länsstyrelsen bedömer om begränsningsreglerna ska
tillämpas, denna bedömning sker i samband med handläggningen. I totalsumman ska
också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden
räknas med. Begränsningen gäller per stödmottagare.

• Du kan inte få stöd till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit
genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

• Stöd beviljas inte till insatser som myndigheten staten, landsting, regioner eller
kommuner, ska ansvara för enligt lag eller annan författning. Stöd beviljas inte heller till
pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade
kluster eller nätverk inte beviljas stöd.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) 
om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
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Hur bedömer Länsstyrelsen din ansökan? 
Din ansökan kommer att bedömas utifrån följande kriterier: 
• Projektet har en bra sammansättning av aktörer och deltagare
• Projektet uppfyller identifierade behov
• Projektet skapar nytta genom resultatspridning
• Projektet har tydliga mål

Läs mer i den regionala handlingsplanen för Jämtlands län (godkänd av Jordbruksverket 2022-
01-19) sidan 117-121. Där kan du även hitta bedömningsgrunderna för den här utlysningen.

Under vilken period ska du genomföra projektet? 
Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till 31 december 2024 då projektet ska vara 
redovisat och klart. Om du påbörjar din verksamhet innan du har fått ett beslut om stöd gör du 
det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för 
utgifterna själv. 

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst 
Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Du gör ansökan på Mina Sidor. 
Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen ska 
handlägga din ansökan så måste den vara komplett. Om du söker för någon annans räkning, till 
exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. 

Har du frågor? 
Har du frågor om utlysningen eller stödet kan du kontakta Lisa Bois, telefon 010-225 33 22, e-
post: lisa.bois@lansstyrelsen.se

mailto:lisa.bois@lansstyrelsen.se
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