Version: 210312
Obs! det kan ske justeringar i detta dokument om
förutsättningar för bedömningen ändras.

Investeringsstö d fö r ö kad konkurrenskraft inom i jordbruks- och
trä dgå rdsfö retag (4.1/2a)

Din ansökan kommer att bedömas utifrån nedanstående urvalskriterier med tillhörande poängsättning. Det är vad du skriver i din ansökan som ligger till grund för
hur din ansökan kommer att prioriteras. I kolumnen ”Tänk på detta!” har vi sammanfattat det du behöver funderar över när du gör din ansökan så att du skriver in
den informationen som krävs för att vi ska kunna prioritera din ansökan. Varje urvalskriterium ska poängsättas och poängsättningen leder fram till hur din ansökan
kommer att prioriteras. Skriver du inget i ansökan som berör det specifika urvalskriteriet kommer du inte att få något poäng. Vi utgår ifrån vad du skriver i din
ansökan och vi kommer bara i undantagsfall begära komplettering när det gäller dina svar angående urvalskriterierna.
Om det står plustecken före poängen betyder det att den poängen kan räknas tillsammans med andra. Om det inte finns något plustecken räknas enbart den högsta
poängnivån som uppfylls. I e-tjänsten finns det inte alltid frågor som kopplar till varje urvalskriterium. Du kan ladda upp denna ifyllnadsmall med dina egna svar på
respektive urvalskriterium till din e-ansökan eller kan du bifoga en extra bilaga där du lägger till den informationen som efterfrågas. Observera att vi i vissa fall
kommer att titta på företag med organisatorisk/ekonomisk koppling till sökande företag när vi bedömer ansökan.

Arbetstimmarna i primärproduktionen i ditt företag rimlighetsbedömer vi mot Jordbruksverkets mall Standartimmar. Om dina arbetade arbetstimmar i
primärproduktionen skiljer sig mot Jordbruksverkets Standartimmar så ska du motivera det i din ansökan.

Investeringar som inte prioriteras regionalt

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet.
• Investering i täckdikning.
• Investering i N-sensor.
• Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: uthyrning till driftsbolag där sökande äger minst 50 % i driftsbolaget. Investeringen
riskerar att gynna en näringsverksamhet där sökande/ägaren är passiv i verksamheten.
• Investering som görs där sökande eller ägaren arbetar mindre än 860 tim efter investeringen (sökande /en av ägarna av företaget måste arbeta mer än
860 timmar). Förtydligande av begreppet arbetstid: Arbetstiden ska förläggas i primärproduktion och/eller i bearbetningen av egna råvaror. Om
sökandes eller ägarens arbetstid ligger i ett driftsbolag ska dessa timmar räknas in. Är det flera ägare i företaget som söker stöd ska någon av ägarna sitta
i styrelsen, ha enskild teckningsrätt, äga minst 25 % av aktier eller andelar och arbeta mer än 860 tim i primärproduktionen och/eller i bearbetningen
av egna råvaror efter investeringen för att investeringen ska vara regionalt prioriterad. Skåne väljer att inte prioritera investeringar där sökande/ägaren
är passiv i verksamheten.
• Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen ofta
är marginell i förhållande till investeringen i sin helhet. Investeringen kan även medföra utredningsproblem.
• Uppvärmnings-och torkningsinvesteringar som vid drift förbrukar fossil energi (inkl. el från ej förnybara källor) eller annan flytande
energibärare. Undantag: Värmepumpar ingår alltid i regional prioritering.
• Gödselbrunnar utan tak.
• Investering i mjölktank eller mjölkningsrobot om det saknas värmeåtervinning på kylning av mjölken.
Detta är ett utdrag om vad som gäller för stödet. Du kan läsa mer om stödet i vår Regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet
och havs- och fiskeriprogrammet.
Nationella urvalskriterier Nr 1-5
Regionala urvalskriterier Nr 6-11

Presenteras sist i dokumentet, vi har
vänt på ordningen.
Presenteras här nedan

Urvalskriterier med bedömningsgrund: för ökad konkurrenskraft inom i jordbruks- och
trädgårdsföretag (4.1/2.a)
Regionala
urvalskriterier

Poängsättning

Bedömningsgrund

Tänk på detta!

6a. Investeringen
bidrar till att
uppfylla
nationella miljöoch klimatmål.

25 poäng:
Investeringen bidrar
till att uppfylla minst
ett nationellt
miljökvalitetsmål.

Poäng får ansökningar där
investering bidrar till att
uppfylla miljökvalitetsmålet
”ett rikt odlingslandskap”.

I Skåne har vi valt att prioritera miljömålet
”Ett rikt odlingslandskap” Om du anser
att din investering direkt bidrar till detta
miljökvalitetsmål så ska du ange detta
tydligt i din ansökan.
Exempel på investeringar som bidrar till
miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” är
investeringar som leder till fler betande
djur eller ekologisk animalieproduktion
och odling. Investeringen ska ha en direkt
koppling till miljömålet i första ledet.

Fråga 6 kan max
ge 25 poäng.

7a. Investeringen
styr mot
regionalt
prioriterade
miljö- och
klimatmål
Fråga 7 kan max
ge 75 poäng.

+ 30 poäng:
Investeringen görs ieller för omläggning
till ekologisk
produktion.

Poäng får ansökningar där
sökande antingen har en
certifierad produktion eller är
under omläggning för att bli
certifierad i hela företaget.

Endast investeringar som tex plansilo,
mjölkningsrobot och gödselbrunnar ger
inte poäng.
Om du är ekologisk producent eller är
under omställning, ska du bifoga underlag
som visar detta i din ansökan om stöd.
Hela företaget eller den del av företaget
som investeringen avser (djur eller mark)
ska omfattas av omställning/ ekologisk
produktion.

Dina uppgifter/svar

(Har du redan svarat på ett urvalskriterium i din eansökan, skriv då en hänvisning i rutan till din ansökan.
Anser du att du inte uppfyller ett urvalskriterium, ange då
detta).

7b

+ 45 poäng:
Investeringen gynnar
trädgård och biodling

Poäng ges till ansökningar där
investeringen gynnar
produktion av skånska
grönsaker, frukt och bär.

Ange i din ansökan om din investering
gynnar produktionen av grönsaker, frukt
eller bär (beskriv
odlingen/efterskördshantering). Har du
biodling som gynnar produktionen av
grönsaker, frukt och bär får du redogöra
för detta.
Länsstyrelsen använder Jordbruksverkets
definition av trädgård, samt potatis.

7c

+ 45 poäng:
Investeringen gynnar
betesdrift i
landskapet eller
djurvälfärd.

Poäng får ansökningar där
investeringen:
• skapar/gynnar en
integrerad
produktion i
grisföretaget.
• gör att uppbundna
nötkreatur börjar
hållas i lösdrift.
• bidrar till
ökad/bibehållen
betesdrifts för nöt
och får. Investeringar
där den huvudsakliga
delen av platserna i
stallet tas upp av djur
som berörs av
betesdrift får poäng.
Poäng får ansökningar där
ägaren är av den ålder att han
eller hon skulle kunna söka
stödet ”Ung jordbrukare”, det
året som ansökan skickas in.
För handels- och aktiebolag så
ska den eller de ägarna, som
skulle kunna söka stödet ”Ung
jordbrukare” tillsammans äga
minst 50%.

Bedömningen baseras på vad din
investering avser.

8a. Investeringen
bidrar till
införandet av nya
produkter,
tjänster eller
arbetsmetoder
(innovation).
Fråga 8 kan max
ge 125 poäng.

+ 100 poäng
Investeringen bidrar
till nyetablering på
produktionsplatsen

-Förändringar av driften i tex andra
byggnader än den fysiska/direkta
investeringen ger inte poäng.
-Endast investeringar som tex plansilo,
mjölkningsrobot och gödselbrunnar ger
inte poäng.
För grisar ger alla investeringar som sker i
besättningar som är intrigerade efter
investeringen poäng.
Det uppbundna stallet ska vara använt tills
man flyttar in i det nya stallet och därefter
inga kontinuerligt uppbundna djur.
Ange i ansökan att du uppfyller villkoret.

8b

+25 poäng:
Investeringen
utvecklar koncept i
företagets
verksamhet.

Poäng får ansökningar där
investeringen bidrar till att en
produkt vidareutvecklas för
en ny marknad eller
nischmarknad.

Ange i din ansökan om investeringen
bidrar till något nytt koncept eller att din
produkt får/bibehåller ett mervärde.
Exempel på koncept är: egenproducerad
gris som säljs i gårdsbutik, eget varumärke
för gården och säljs i livsmedelsaffärer.
Att endast ställa om till eko ger inga poäng
i detta kriterium.
Det är viktigt att du anger hur
investeringen skapar mervärdet i din
produkt. Det ska tydligt framgå i kalkylen.

9a. Sökanden har
den kunskap,
kompetens och
genomförandeka
pacitet som krävs
för att
genomföra
investeringen
Fråga 9 kan max
ge 25 poäng.

25 poäng
Företaget har en
kompetensförsörjnin
gsplan/gårdsråd/
mentorskap

Poäng får ansökningar där
sökande kan visa på
kompetens-försörjningsplan
för driften.

Ange om du har något eget varumärke
logga/hemsida för din produkt.
Ange i din ansökan hur du tillgodoser
kompetensförsörjningen i ditt företag.
Beskriv och ange vilken extern
kompetensförsörjning du har.
Vi tittar på följande kriterier:
o Företaget ska vara anslutet.
o Företaget ska få/ha uppföljning,
löpande försörjning av
kompetens
o Vid mentorskap ska du bifoga en
redogörelse där du anger vem
som agerar mentor, dennes
bakgrund, vad mentorskapet
syftar till och beskriva hur ni
följer upp verksamheten
o Endagarskurser eller ren
ekonomisk rådgivning är inte
tillräckligt.
Exempel på kompetensförsörjning är:
KRAV, Sigill, kokontrollen, KAPnötköttsproduktion, Greppa näringen,
rasföreningar, Pigwin, Växa Sverige, ERFAgrupper med regelbundna träffar m.fl.

10a.
Investeringen
bidrar till att
förbättra
företagets
konkurrenskraft.

+60 poäng:
Investeringen ökar
lönsamheten i
företaget

Poäng får ansökningar där
sökande kan visa att
företagets vinst ökar minst 20
%, dock minst 50 000 kr efter
investeringen. I vinsten räknas
även alla löner in, både
anställdas och egen.

Bedömningen baseras på de ekonomiska
tal du redovisar i din balansrapport,
resultatrapport, antal arbetstimmar som
angivits i ansökan och din kalkyl. Det är
det viktigt att kalkylen är så realistisk som
möjligt.
För alla företag är det viktigt att tänka på
att även alla löner räknas in i vinsten.
Anställda på F-skatt räknas också in.
Vid nybyggnation ska du räkna med
samtliga nya djur i det nya stallet.

+60 poäng:
Investeringen ökar
lönsamheten i
företaget

Poäng får ansökningar där
sökande kan visa att
försäljningsvärdet per
produktionsenhet ökar med
minst 10 % efter investering.

I din ansökan ska du förklara varför
försäljningsvärdet av din produkt
förändras efter investeringen. Det ska
tydligt framgå i kalkylen hur du har
beräknat och hur du kom fram till detta.

Fråga 10 kan max
ge 150 poäng.
10b

Exempel kan vara spannmålstorkar där
varans försäljningsvärde kan höjas,
omställning till ekologisk produktion,
minskat svinn vid bättre lagring.

10c

+60 poäng:
Investeringen leder
till utökad
produktionskapacitet

Poäng får ansökningar där
sökande kan visa att
medeltimlönen ökar minst 20
% efter investering. Timlönen
ska vara minst 140 kr/tim
efter investering.

Du måste haft en produktion innan som
du förändrar.
Du ska sälja produkten.
Beräkningen ska vara på hela
investeringens produktion och inte
enstaka lass eller tex bara på en sorts
spannmål om man odlar flera sorter.
Att enbart lagra spannmål ger inte poäng.
Att höja avkastningen tex per hektar ger
inte poäng.
Vid växthus bedöms en produktionsenhet
som en kvm.
Bedömningen baseras på de ekonomiska
tal du redovisar i din balansrapport,
resultatrapport, antal arbetstimmar
angivna i ansökan och din kalkyl. Det är
det viktigt att kalkylen är så realistisk som
möjligt.

11a.
Investeringen
bidrar till att
förbättra
sysselsättningen
Fråga 11 kan max
ge 100 poäng.
11b

11c

80 poäng:
Investeringen leder
till att skapa eller
bevara arbetstillfälle

40 poäng:
Investeringen leder
till att skapa eller
bevara arbetstillfälle

+ 20 poäng:
Investeringen
förbättrar
arbetsmiljön i
företaget.

Poäng får ansökningar där
investeringen leder till att
sysselsättningen ökar med
mer än 20 procent, dock
minst 860 timmar av
företagets totala arbetstid.
Timlönen ska vara minst 140
kr/tim på företagets totala
arbetstid efter investeringen.
Poäng får ansökningar där
investeringen leder till
bevarat arbetstillfälle.
Arbetstiden får inte minska
mer än 20 procent av
företagets totala arbetstid.
Timlönen ska vara minst 140
kr/tim på företagets totala
arbetstid efter investeringen.
Poäng får ansökningar där
medvetna satsningar görs på
egen eller personalens fysiska
arbetsmiljö.

Bedömning kommer att göras av antalet
arbetstimmar och det beräknade
resultatet du anger i din ansökan. Det är
därför viktigt att du gör en tydlig och
rimlig kalkyl och att du uppskattar rätt
antal arbetstimmar.

Bedömning kommer att göras av antalet
arbetstimmar och det beräknade
resultatet du anger i din ansökan. Det är
därför viktigt att du gör en tydlig och
rimlig kalkyl och att du uppskattar rätt
antal arbetstimmar.

Beskriv tydligt i din ansökan om du gör
någon medveten fysisk investering utöver
lagkrav för att förbättra din och/eller din
personals arbetsmiljö och som ingår i din
totala anskaffningsutgift.
Exempel på investeringar för förbättrad
arbetsmiljö är halmströare, personalrum
(utöver lagkrav), inspektionsgångar i
nötstall (ej gris), byte till tvärgående
istället för stående galler i inredningen,
dammbindningssystem i
suggstall/tillväxtstall/slaktsvin eller tork.

Urvalskriterier med bedömningsgrund: för ökad konkurrenskraft inom i jordbruks- och
trädgårdsföretag (4.1/2.a)

Nationella
urvalskriterier

Poängsättning

Bedömningsgrund

Tänk på detta!

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

Dina uppgifter/svar

(Har du redan svarat på ett urvalskriterium i din eansökan, skriv då en hänvisning i rutan till din ansökan.
Anser du att du inte uppfyller ett urvalskriterium, ange då
detta).

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.

Fråga 1 kan max ge 100 poäng.
1a

+ 40 poäng:
Investeringen bidrar
till att uppfylla minst
ett nationellt
miljökvalitetsmål

Poäng får ansökningar som
bidrar till att uppfylla minst
ett nationellt
miljökvalitetsmål.

1b

+ 20 poäng: Delar i
investeringen ger
extra bidrag till
miljökvalitetsmålen

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 tex LED-lampor och
flytgödsel vid nybygge.

Beskriv tydligt om du anser att din
investering direkt bidrar till att uppfylla
något miljökvalitetsmål. Det finns fastställda
nationella miljö- och klimatmål som du kan
hitta på naturvårdsverkets webbplats.
Nedan finns några exempel och inriktningar
på investeringar:
– Tak på gödselbrunn
– Fossilfri drift av investeringen
– Ekologisk produktion
– Betande djur
Ange i din ansökan om du gör någon extra
investering som är bra för miljön men som
inte är ett lagkrav. Vi ger inte poäng till
standardlösningar som t.ex. att gå från
fastgödsel till flytgödsel eller sätta in LEDlampor vid om-, till- och nybygge.
Specificera utgiften under fliken
investeringar i e-tjänsten eller annat ställe,
så vi tydligt ser vad som avses.
Exempel på delar som ger extra bidrag till
miljömål är tak på gödselbrunn eller tar
tillvara på spillvärme.

1c

1d

+ 20 poäng:
Investeringen leder
till ökad
energieffektivitet

+20 poäng:
Investeringen bidrar
till bättre djurvälfärd

Eftersom
energieffektivisering är
viktigt för såväl
konkurrenskraft som miljö
får de ansökningar som
bidrar till energieffektiv drift
poäng.

Poäng får de ansökningar
som gör något extra för de
djur som berörs av
investeringen. Du som söker
stöd kan aldrig få poäng för
sådant som är lagkrav. Det
ska vara något extra som
bidrar till djurvälfärden.

Du måste ange i din ansökan hur
energianvändningen förändras i och med
investeringen. Om du inte har haft
produktionen innan ska du visa att du
medvetet investerar för en energieffektiv
produktion.
Du måste tydligt visa/beskriva i ett underlag
i din ansökan att investeringen leder
till energieffektivitet. Underlaget kan
exempelvis vara en byggnorm eller
investeringskalkyl & resultatbudget.
Med energieffektivitet menar vi att:
• Man producerar lika mycket av en
råvara men med lägre
energiförbrukning per enhet eller,
• Man producerar mer råvara men
har samma eller lägre
energiförbrukning per enhet.
Ange i din ansökan om du gör någon extra
investering för att förbättra djurvälfärden
dvs. utöver det som du måste göra enligt
lagkrav. Specificera utgiften under fliken
investeringar i e-tjänsten eller i en bilaga så
att vi tydligt ser vad som avses.
Exempel på investeringar för ökad
djurvälfärd är: båsmattor, koborste,
gummispalt (dock ej i helspaltboxar),
djupströbädd (dock ej för får), golvvärme,
uppvärmt dricksvatten.

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.

Fråga 2 kan max ge 50 poäng.
2a

2b

20 poäng:
Investeringen är ny
för företaget

30 poäng:
Investeringen har en
innovativ inriktning
och är bland de
första inom länet

Poäng ges om investeringen
är helt ny för företaget. Det
kan till exempel vara ny
driftsinriktning eller ny
inredning som tidigare inte
har använts.

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 dels
utifrån den kunskap som
finns inom det aktuella
området.

Vi behöver få en helhetsbild av ditt/dina
företag. Ange utförligt i din ansökan om
dina produkter, tjänster eller
arbetsmetoder förändras av investeringen.
Berätta hur det var före investeringen och
hur det blir efter investeringen.
Svara på de frågor nedan som berör din
investering: Leder investeringen till att nya
produkter eller tjänster införs i företaget?
Leder investeringen till att betydande
förändring av arbetsmetod sker? Görs en
differentiering från redan befintlig
produktion?
Beskriv i din ansökan om din investering är
bland de första i länet. Berätta och förklara
om du anser att din investering är innovativ
på något sätt. Bifoga gärna underlag som
styrker detta.
Leder investeringen till att nya produkter
eller tjänster införs i företaget? Leder
investeringen till att betydande förändring
av arbetsmetod sker bland de första inom
länet?

2c

2d

40 poäng:
Investeringen har en
tydlig innovativ
inriktning och är
bland de första inom
branschen.

Poäng ges till de
investeringar som är bland
de första inom sin bransch.

50 poäng:
Investeringen är ett
pilotprojekt eller
ingår i en
testanläggning.

Poäng ges till de
investeringar som är del i ett
pilotprojekt eller i en
testanläggning för en ny
produkt.

Beskriv i din ansökan om din investering är
bland de första i branschen. Bifoga gärna
underlag som styrker detta.
Leder investeringen till att nya produkter
eller tjänster införs i företaget? Leder
investeringen till att betydande förändring
av arbetsmetod sker bland de första inom
branschen?
Beskriv i din ansökan om din investering är
del i ett pilotprojekt eller i 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.

Fråga 3 kan max ge 75 poäng.
3a

+ 15 poäng: Lämplig
kompetens finns
inom företaget för
det område
investeringen avser,
eller för nyföretagare
lämplig utbildning
eller erfarenhet

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.

Ange vilken utbildning och yrkeserfarenhet
du har.
Är ditt företag nystartat (företag yngre än 1
år)? I så fall ska du skicka in ett intyg som
styrker utbildning inom jordbruk/trädgård
alternativt ange din yrkeserfarenhet.
Är du egenföretagare sedan en längre tid så
behöver du inte skicka in några intyg. Ange
istället när du startade din verksamhet.

3b

3c

3d

+ 15 poäng:
Tillräcklig, egen eller
köpt kompetens finns
för att genomföra
investeringen

+ 30 poäng: Den som
söker stöd deltar i
produktionsuppföljni
ngsprogram eller
motsvarande

+ 15 poäng: Den som
söker stöd har en
tydlig och relevant
målbild

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.
Poäng ges om den som
söker stöd deltar i
produktionsuppföljningspro
gram. De som inte deltar i
ett
produktionsuppföljningspro
gram kan få poäng genom
att visa att de följer upp sin
produktion på annat bra sätt
som motsvarar ett
produktionsuppföljningspro
gram.
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.

Ange om du själv ska genomföra
investeringen eller om du ska anställa eller
köpa in tjänsten. Ange även hur din
ordinarie verksamhet ska drivas under
tiden.
Om investeringen inte är genomförd beskriv
tydligt i din ansökan med en tidsplan hur du
planerar att genomföra din investering, från
den dag du ansöker om stöd till den dag du
beräknar att ha färdigställt din investering.
En mall för tidsplan finner du på
Länsstyrelsens webbsida.

Beskriv i din ansökan om du deltar i några
produktionsuppföljningsprogram och vilka,
oavsett om det gäller det sökande
företaget, eller annat ägt företag. Det ska
finnas en anknytning till investeringen.
Beskriv i din ansökan om du använder egna
produktionsuppföljningsprogram och
redogör för vad du följer upp och relevanta
resultat.
Du kan även bifoga rapporter till ansökan.
Var tydlig med hur du vill utveckla ditt
företag och beskriv hur investeringen passar
in i din målbild. Beskriv framtida planer och
mål, planeras t.ex. följdinvesteringar eller
generationsskifte?
Vi bedömer även om sökande företag haft
bruttovinst före investeringen. Efter
investeringen ska du ha minst 140 kr/h
enligt er inskickade resultaträkning och
investeringskalkyl.

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

Företag som behöver investeringsstödet för att kunna genomföra investeringen prioriteras.

Fråga 4 kan max ge 75 poäng.
4a

+ 15 poäng: Utan
stöd genomförs inte
investeringen

4b

+ 15 poäng: Utan
stöd förhindras den
fortsatta
utvecklingen av
verksamheten,
utöver investeringen

4c

+ 15 poäng:
Kassalikviditeten
efter investeringen är
mindre än 1

4d

+ 15 poäng:
Självfinansieringsgrad
en är mindre än 1

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.
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.
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 extra poäng
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

Om du inte kan genomföra investeringen
utan stöd, ge en tydlig motivering till varför
i din ansökan. Svarar du "delvis" var tydlig
med vad som genomförs och vad som inte
genomförs.

Vad blir det för konsekvenser för ditt
företags framtida utveckling om du inte får
något stöd för aktuell investering?
Beskriv tydligt i din ansökan vilka/vilken
ytterligare investering, förutom den du sökt
stöd för, som förhindras om du inte får
något investeringsstöd.

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal
du redovisar i din balansrapport och
anskaffningsutgift i ansökan.

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal
du redovisar i din resultatrapport och
anskaffningsutgift i ansökan.

4e

+ 15 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.

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal
du redovisar i din balansrapport.

5. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft

Konkurrenskraftiga investeringar prioriteras. Det kan vara företag som ökar sin lönsamhet.

Fråga 5 kan max ge 200 poäng.
5a

+ 40 poäng:
Nuvärdet av
investeringen med
stöd är positivt.

5b

+ 40 poäng:
Ersättningen per
timme ökar.

5c

+ 40 poäng:
Investeringen leder
till minskad sårbarhet

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.
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
ökar ges extra poäng.
Poäng ges om investeringen
leder till minskad sårbarhet
för företaget. Ett exempel
kan vara diversifiering.

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal
du redovisar i din balansrapport,
resultatrapport, antal arbetstimmar angivna
i ansökan och din kalkyl. Det är viktigt att
kalkylen är så realistisk som möjligt. En mall
för kalkylen finns på Länsstyrelsens
webbsida.
Bedömningen baseras på de ekonomiska tal
du redovisar i din balansrapport,
resultatrapport, antal arbetstimmar angivna
i ansökan och din kalkyl. Det är det viktigt
att kalkylen är så realistisk som möjligt.
Tänk även på att antal beräknade
arbetstimmar måste vara realistiska för att
bedömningen ska bli korrekt. Vi jämför mot
Jordbruksverkets mall för standardtimmar.
Bedömningen görs utifrån de svar och
redogörelser du redan har gett i din
ansökan. Inga ytterligare underlag behöver
lämnas. Vi bedömer minskad sårbarhet
genom att titta på hur riskerna förändras i
ditt företag.

5d

5e

+ 40 poäng:
Investeringen bidrar
till ökad
marknadsanpassning

+ 40 poäng:
Investeringen är en
nybyggnation

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
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.

Beskriv på vilket sätt investeringen leder till
att du ökar din marknadsanpassning.
Uppge vem/vilka som efterfrågar din
produkt.
Om du har en marknadsplan för ditt företag,
välj ut de delar som berör den aktuella
investeringen och bifoga ansökan om stöd.
Att endast utöka sin
verksamhet/produktion utan efterfrågan
eller anpassning ger inte poäng.
Ett krav för att få poänget är även att man
ökar sin timlön.
Det ska framgå i din ansökan att du gör en
nybyggnation. Med nybyggnation menar vi
en fristående byggnad/anläggning.
Bifoga även en situationsplan på fastigheten
där investeringen sker, d.v.s. en
karta/ritning över investeringens placering i
förhållande till befintlig bebyggelse.

