
 

 

KURSER FÖR FÖRÄDLING 

Är du en aktör som vill hjälpa små och medelstora företag inom livsmedelssektorn 

genom att erbjuda kurser inom förädling? Länsstyrelsen i Södermanlands län utlyser 

766 000 kronor till kurser för livsmedelsförädling inom ramen för 

kompetensutveckling. Syftet med utlysningen är att stimulera fler förädlare och ökad 

kunskap i länet. 

Kurserna ska utföras i Södermanlands län. Målgruppen för kurserna är små- och medelstora 

företag inom livsmedelssektorn eller aktörer som är intresserade av att starta egen förädling. 

Du kan själv välja om du vill genomföra kurser inom ett eller flera av områdena.  

Den regionala livsmedelsstrategin syftar till att öka den sörmländska livsmedelsproduktionen. 

Ett av målen är att öka lönsamheten och tillväxten för länets livsmedelsföretag. Ett steg i 

detta arbete är att utveckla kompetens och kunskap för att skapa utvecklingsmöjligheter 

inom livsmedelssektorn. 

I strategin är ett av de prioriterade områdena sörmländsk matidentitet, och där spelar 

förädling en viktig roll. De råvaror som vi förädlar är en viktig del av den sörmländska maten, 

och genom att öka förädlingsgraden på sörmländska råvaror kan vi ytterligare förstärka vår 

gastronomiska profil. Det finns ett stort kunnande om mathantverk i länet, och det visar sig 

bland annat i Matverks-tävlingarna där landskapet ofta placerar sig på prispallen. Länet och 

dess förädlare ska fortsätta bearbeta råvaror till högklassiga produkter och ta tillvara de 

sörmländska smakerna. Länet har utrymme för ännu fler förädlare, både inom mathantverket 

och den mer volymbaserade produktionen. Att öka förädlingsgraden inom företagen kan 

också vara ett sätt att öka lönsamheten; då företaget kan ta betalt för det mervärde som 

förädlingen innebär. Södermanland har redan idag flera skickliga mathantverkare och 

förädlare, och det finns utrymme för fler. Med anledning av detta har därför Länsstyrelsen nu 

en utlysning för att anordna kurser inom förädling. Kurserna ska handla om ett eller flera av 

följande områden: 

- Förädling av viltprodukter 

- Förädling av frukt och grönt 

- Småskalig mejeriproduktion 

- Grundkurser i livsmedelsförädling och försäljning, såsom utveckling av egna HACCP-

program och grundläggande livsmedelssäkerhet 

 

Utlysningen ligger inom landsbygdsprogrammet, delåtgärd 1.1 6a. Stöd till 

kompetensutveckling och rådgivning för att skapa nya jobb. 

 

INNEHÅLL 

Du väljer själv upplägg för kurserna, men följande krav finns: 

- Kurserna ska innehålla fysiska träffar 

- Kurserna ska innehålla praktiska moment för deltagarna att delta i 

- Kurserna ska genomföras i Södermanlands län 

- Du måste ta ut en deltagaravgift på minst 500 kronor 

För urvalskriterier och övriga villkor, se handlingsplanen  

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d5692ca82/1550053235782/Livsmedelsstrategi-klar.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4da86a5a16488a299bcdc8/1531375392461/2Regional%20handlingsplan%20för%20Landsbygdsprogrammet.pdf


 

 

VEM KAN SÖKA? 

Företag, organisationer, myndigheter och föreningar kan söka det här stödet. 

 

DESSA VILLKOR FINNS 

Ansökningarna kommer bedömas utifrån följande kriterier: 

- Projektet uppfyller identifierade behov i utlysningen 

- Projektet har ett tydligt ramverk för hur kurserna ska genomföras 

- Genomföraren av projektet har relevant kunskap, erfarenhet inom ämnet och har 

kapacitet att genomföra projektet 

- Projektet har tydliga mål 

- Projektet bidrar till att öka kunskapen om förädling i länet 

 

DATUM FÖR ANSÖKAN 

Du kan söka stödet mellan den 15 juni och den 31 augusti 2019. Efter sista ansökningsdag 

kommer vi starta processen med att gå igenom och prioritera ansökningarna. 

 

UNDER DENNA PERIOD KAN DU GENOMFÖRA DITT PROJEKT 

Ditt projekt ska genomföras innan den 31 december 2020. Ansökan om slututbetalning ska 

lämnas till länsstyrelsen innan den 30 juni 2021. Du har möjlighet att påbörja ditt projekt när 

din ansökan kommit in till Länsstyrelsen, men allt genomförande innan Länsstyrelsen fattat 

beslut sker på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut som du vet om du får pengar 

eller inte. 

 

DET HÄR KAN DU FÅ STÖD FÖR 

Vi utlyser totalt 766 000 kronor i stöd. Du kan få 100 procent av de utgifter som ger rätt till 

stöd, efter avdrag för intäkter. 

Du kan få stöd för: 

- Utgifter för personal 

- Indirekta kostnader 

- Eget arbete, om den tid som stöd söks för tidsredovisas särskilt i en projektdagbok 

- Köp av tjänst 

- Övriga utgifter som är kopplade till projektet, till exempel lokalkostnader eller tryck av 

material 

 

DU SÖKER I JORDBRUKSVERKETS E-TJÄNST 

Du söker stödet via mina sidor på jordbruksverkets webb: 

http://www.jordbruksverket.se/4.35974d0d12179bec28580001361.html  

1. Börja med att logga in med hjälp av BankID 

http://www.jordbruksverket.se/4.35974d0d12179bec28580001361.html


 

 

2. Klicka på fliken E-tjänster inom Mina sidor 

3. Välj Stöd inom landsbygdsprogrammet 

4. Välj Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet 

5. Starta tjänsten 

6. Fyll i din ansökan,  

7. Under fliken Välj projekt i e-tjänsten väljer du: 

Kompetensutveckling → Skapa nya jobb → Företagsutveckling livsmedel  
 

 

TÄNK PÅ DET HÄR  

Till din ansökan behöver du lämna in en budgetbilaga (se jordbruksverkets mall). Du kan 

också behöva lämna in underlag som visar att de redovisade kostnaderna kan bedömas som 

rimliga.  

För personalkostnader du lämna in en timkostnadsberäkning och underlag som visar hur ni 

beräknat indirekta kostnader. 

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du 

representerar, behöver du en fullmakt och intyg som styrker fullmakten. 

Kom ihåg att ange Södermanland som län under flik 4 var ska du genomföra ditt projekt? 

Vi kan när vi behandlar din ansökan begära in kompletteringar. 

 

OM DU HAR FRÅGOR 

För mer information om stödet se Jordbruksverkets hemsida  

Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Jenny Askenfelt, 010-22 34 373, 

 jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se  

 

 

 

 

 

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/kompetensutvecklingochradgivning/omstoden.4.614fe0d014d089f28bb1afb5.html
mailto:jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se

