
Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader (4.2/3a) 
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 andra gemensamt ägda företag när vi bedömer din ansökan.   

Investeringar som inte prioriteras regionalt 

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet. 

• Investering som görs i företag med en medeltimlön lägre än 140 kr/tim (före sociala avgifter och skatt) efter investeringen. Finns driftsbolag, tas även
hänsyn till arbetstid och medeltimlön i driftsbolaget.

• Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: När uthyrning sker till annat företag där sökande har kontroll (ingår i styrelsen eller
har rätt att teckna firman) eller ägarintresse. När sökande är en juridisk person ska det finnas ett gemensamt ägande mellan det sökande
företaget och företaget som uthyrning sker till för att undantaget ska gälla.

• Investering som görs i företag där den totala arbetstiden är mindre än 860 arbetstimmar efter investering. Förtydligande av begreppet arbetstid:
Arbetstiden ska antingen förläggas i primärproduktion eller i den aktuella verksamhetsgrenen. Om det finns driftsbolag ska dessa timmar räknas
in vid beräkning av total arbetstid.

• Investering i företag som förädlar jordbruksprodukter, i tätorter med fler än 3000 invånare

• Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke.

Version: 210312 

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



 

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. 

 

 

Ditt ärendenummer på ansökan:   

Ditt företagsnamn:   

 

 

 

 

 

 

 

Urvalskriterier med bedömningsgrund: Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala 
marknader (4.2/3a) 
Nationella 
urvalskriterier 

Poängsättning Bedömningsgrund Tänk på detta! Dina uppgifter/svar 
(Har du redan svarat på ett urvalskriterium i 
din e-ansökan, skriv då en hänvisning i rutan 
till din ansökan. Anser du att du inte uppfyller 
ett urvalskriterium, ange då detta). 
 



1. Investeringen bidrar 
till att uppfylla 
nationella miljö- och 
klimatmål. 
 
 
Fråga 1 kan max ge 75 
poäng. 

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

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

Ange om du anser att din investering bidrar 
till att uppfylla något av de 16 
miljökvalitetsmålen. Ange vilket 
miljökvalitetsmål som din investering gynnar 
och beskriv tydligt på vilket sätt 
investeringen bidrar till att uppfylla 
miljökvalitetsmålet.  
 
Du hittar de fastställda nationella 
miljökvalitetsmålen på naturvårdsverkets 
hemsida.  
 
Poäng ges inte för enbart kortare transporter 
vilket bidrar till miljökvalitetsmålet 
”Begränsad klimatpåverkan”. Kort 
livsmedelskedja och lokal marknad är en 
förutsättning för stödet. 
 
 
 

 

 +30 poäng: Delar i 
investeringen ska ge 
extra bidrag till 
miljökvalitetsmålen. 

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. 

Beskriv tydligt i din ansökan om det finns 
någon del i din investering som du anser 
bidrar extra till att uppfylla något av de 16 
miljökvalitetsmålen. Ange vilket 
miljökvalitetsmål som din investering gynnar. 
Ange också hur investeringen bidrar till 
miljökvalitetsmålet 
 
Det måste vara en konkret, fysisk 
investeringen som gynnar annat 
miljökvalitetsmål än det som lyfts fram i 
ovanstående fråga.  
 
Det får inte vara något som krävs enligt lag 
eller som ingår i en standardlösning. 
 
Specificera dina utgifter i din ansökan så vi 
tydligt ser vad som ingår i din investering  
 
 
 
 

 

http://www.miljomal.se/


 +15 poäng: 
Investeringen leder 
till ökad 
energieffektivitet. 

Poäng ges till de företag som med 
investeringen för bearbetning och 
saluföring av jordbruksprodukter 
väljer energieffektiva lösningar. 

Du ska tydligt beskriva i din ansökan att 
investeringen leder till och har fokus 
på energieffektivitet utöver standard. Det 
kan antingen vara en befintlig anläggning 
som energieffektiviseras eller en ny 
anläggning för verksamheten som har fokus 
på energieffektivitet. 
 
Beskriv också i din ansökan hur 
energianvändningen förändras i och med 
investeringen. Skicka gärna med underlag 
som exempelvis energikartläggning, 
byggnorm, investeringskalkyl & 
resultatbudget, jämförelse med tidigare 
produktion eller liknande beräkning som 
visar på besparing av energi. 
 
Med energieffektivitet menar vi t ex:  

• Man producerar lika mycket av en 
produkt men med lägre 
energiförbrukning per enhet eller,  

• Man producerar mer av sin produkt 
men har samma eller lägre 
energiförbrukning per enhet 

 

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. 

20 poäng: 
Investeringen är ny 
för företaget. 

Poäng ges om investeringen är helt 
ny för företaget det kan till exempel 
vara ny produktionsinriktning eller ny 
utrustning som tidigare inte har 
använts. 

Ange utförligt i din ansökan hur din produkt, 
process, teknik eller arbetsmetod förändras 
av investeringen. Berätta hur det var före 
investeringen och hur det blir efter 
investeringen. 
Leder investeringen till att nya produkter, 
tjänster eller arbetsmetoder införs i 
företaget? Görs en differentiering från redan 
befintlig produktion? 
 
Det är bara betydande förändringar som ger 
poäng.     

 



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

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. 
 

Berätta och förklara, om du anser att din 
investering är innovativ på något sätt.  
 
Bidrar investeringens innovativa inriktning till 
att nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder införs?  
 
Bifoga gärna underlag som styrker att 
investeringen är innovativ och bland de 
första inom länet. 
 
 
 
 
 
 

 

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

Poäng ges när investeringen är bland 
de första inom sin bransch. 

Berätta och förklara, om du anser att din 
investering är innovativ på något sätt.  
 
Bidrar investeringens innovativa inriktning till 
att nya produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder införs?  
 
Bifoga gärna underlag som styrker att 
investeringen är innovativ och bland de 
första inom branschen. 
 
 
 

 

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

Poäng ges om investeringen är ett 
pilotprojekt eller ingår i en 
testanläggning för en ny produkt. 

Beskriv i din ansökan om din investering är 
del i ett pilotprojekt eller i en testanläggning 
för en ny produkt.  
 
Bifoga gärna underlag som styrker att 
investeringen är ett pilotprojekt eller ingår i 
en testanläggning. 
 
 
 
 
 
 

 



3. Den som söker stöd 
har kunskap, kompetens 
och 
genomförandekapacitet 
för investeringen. 
 
Fråga 3 kan max ge 75 
poäng. 

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

 

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.  
 

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 webbplats. Sök ”tidsplan för 
projektet/investeringen” 
 

 

 +30 poäng: Den som 
söker stöd har 
erfarenhet av 
planerad verksamhet 
som anställd eller 
egen företagare. 

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. 

Beskriv i din ansökan vilken utbildning 
och/eller yrkeserfarenhet du har, alternativt 
finns inom ditt företag. 
 
Är du nystartad (företag yngre än 1 år) kan 
du skicka in intyg som styrker utbildning 
och/eller yrkeserfarenhet.  
 

 

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

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. 

Var tydlig med hur du vill utveckla ditt 
företag och beskriv hur investeringen passar 
in i din målbild.  
 
Har du fler företag? Beskriv hur dina företag 
förhåller sig tillvarandra och hur målbilden 
ser ut för dina företag i ett sammanhang.  
 
Beskriv dina framtidsplaner och ditt mål med 
din verksamhet.  
 
Planerar du ytterligare investeringar eller 
generationsskifte?  
 
I bedömningen ingår också om ditt företag 
har haft positivt bruttoresultat före 
investeringen och om medeltimlönen efter 
investeringen är större än 140 kr/h.  
 

 



 +15 poäng: 
Investeringen ingår i 
en 
samverkanslösning. 

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. 

Ange om ditt företag samarbetar/samverkar 
eller kommer att samarbeta med andra 
företag. Samverkan kan vara utbyte av 
tjänster/produkter, ingå i ett nätverk eller 
verka organisationsöverskridande.  
 
Poäng ges inte för leveransavtal/uthyrning 
eller samarbete mellan andra gemensamt 
ägda företag.   
 

 

4. Företaget är i behov 
av stöd för att kunna 
genomföra 
investeringen. 
 
Fråga 4 kan max ge 50 
poäng. 

10 poäng: Utan stöd 
genomförs inte 
investeringen. 

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. 
 

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

 

 +10 poäng: Utan stöd 
förhindras den 
fortsatta 
utvecklingen av 
verksamheten, 
utöver investeringen. 

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. 

Vad blir det för konsekvenser för den 
framtida utvecklingen i ditt företag om du 
inte får något stöd för aktuell investering?  
 
Beskriv tydligt i din ansökan vilka/vilken 
ytterligare framtida investering som 
förhindras eller fördröjs om du inte får något 
investeringsstöd för nu aktuell investering. 
 
 
 
 

 

 +10 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 poäng. 

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal 
som redovisas i din balansrapport, 
resultatrapport, dina beräknade 
arbetstimmar och din kalkyl. Det är viktigt att 
kalkylen och antalet arbetstimmar är så 
realistisk som möjligt. Det är också viktigt att 
du anger din totala anskaffningsutgift korrekt 
i ansökan. 
 

 



 +10 poäng: 
Självfinansieringsgrad
en 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 mindre  
än 1. 
 

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal 
som redovisas i din balansrapport, 
resultatrapport, dina beräknade 
arbetstimmar och din kalkyl. Det är viktigt att 
kalkylen och antalet arbetstimmar är så 
realistisk som möjligt. Det är också viktigt att 
du anger din totala anskaffningsutgift korrekt 
i ansökan. 
 
  

 

 +10 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 poäng. Då 
har vi tagit hänsyn till att 
tillgångarnas värde enligt bokslut 
sällan speglar tillgångarnas 
marknadsvärde. 
 

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal 
som redovisas i din balansrapport, 
resultatrapport, dina beräknade 
arbetstimmar och din kalkyl. Det är viktigt att 
kalkylen och antalet arbetstimmar är så 
realistisk som möjligt. Det är också viktigt att 
du anger din totala anskaffningsutgift korrekt 
i ansökan. 
 

 

5. Investeringen bidrar 
till att förbättra 
företagets 
konkurrenskraft. 
 
Fråga 5 kan max ge 150 
poäng. 

+30 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 
poäng. 

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal 
som redovisas i din balansrapport, 
resultatrapport, dina beräknade 
arbetstimmar och din kalkyl. Det är viktigt att 
kalkylen och antalet arbetstimmar är så 
realistisk som möjligt. Det är också viktigt att 
du anger din totala anskaffningsutgift korrekt 
i ansökan. 
 
 

 

 +30 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 ökar och 
uppgår till minst 140 kr ges poäng. 

Bedömningen baseras på de ekonomiska tal 
som redovisas i din balansrapport, 
resultatrapport, dina beräknade 
arbetstimmar och din kalkyl. Det är viktigt att 
kalkylen och antalet arbetstimmar är så 
realistisk som möjligt. Det är också viktigt att 
du anger din totala anskaffningsutgift korrekt 
i ansökan. 
 
 
 

 



 +30 poäng: 
Investeringen leder 
till minskad 
sårbarhet. 

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

Vi bedömer minskad sårbarhet genom att 
titta på hur riskerna förändras i ditt företag 
efter investeringen. Minskar risken så 
minskar också sårbarheten 
  
De risker vi tittar på är: 

o Marknadsrisk – finns det fler 
verksamhetsgrenar? 

o Produktionsrisk – hur påverkas 
medeltimlönen? 

o Finansiellrisk – hur påverkas 
nuvärdet? 

o Humanrisk – hur ser kompetensen 
ut i företaget? 

o Olycksrisk – minskar investeringen 
olycksrisken? 

o Legalrisk – kan investeringen göras 
utan stöd?  

o Teknikrisk – är investeringen en 
nybyggnation? 

 
Bedömningen görs utifrån de svar och 
redogörelser du har angett i din ansökan.  
 
 

 

 +60 poäng: 
Investeringen bidrar 
till ökad 
marknadsanpassning 

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. 
 

Beskriv på vilket sätt investeringen bidrar till 
att du ökar din marknadsanpassning.  
Ange hur efterfrågar av din produkt ser ut 
före respektive efter investeringen. Ange 
också till vilken målgrupp du vänder dig till. 
 
Om du har en marknadsplan för ditt företag, 
välj ut de delar som berör den aktuella 
investeringen och bifoga i ansökan om stöd. 
 
 
 
 
 
 

 



6. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av investeringen. 
 
Fråga 6 kan max ge 100 
poäng. 

+20 - 40 poäng: 
Investeringen leder 
till högre 
förädlingsgrad. 

40 poäng ges till ansökningar där 
investeringen leder till hög 
förädlingsgrad på produkterna som 
bearbetas (definition hög 
förädlingsgrad – investerar i en helt 
ny förädlingsprocess)  
 
20 poäng ges till ansökningar där 
investeringen leder till låg 
förädlingsgrad på produkterna som 
bearbetas (definition låg 
förädlingsgrad – investerar i en del av 
befintlig förädlingsprocess) 
 

Ange om du investerar i en helt ny 
förädlingsprocess eller om du investerar i en 
befintlig förädlingsprocess 

 

 +20 poäng: 
Investeringen har en 
innovativ inriktning. 
 

Poäng ges till ansökningar där 
investeringen leder till ny teknik och 
ny produkt för företaget (ej variant 
av nuvarande produkt/produkter). 

Beskriv hur investeringen kommer att 
påverka företagets produkter och 
produktion.  
 
Ange på vilket sätt tekniken är ny och 
innovativ. Ange på vilket sätt 
produkterna/produktionen är nya för 
företaget. 
 
Beskriv de stora skillnaderna mellan den 
gamla tekniken och den nya innovativa 
tekniken. Hur skiljer produkten och 
produktionen sig åt mellan före och efter 
investering. 
 

 

 +40 poäng: 
Investeringen bidrar 

till att lokalt 
producerade råvaror 

används. 

Poäng ges till ansökningar där 
investeringen bidrar till att lokala 
svenska råvaror förädlas. Minst 70 % 
av råvarorna ska vara producerade i 
Skåne eller angränsande landskap.  

Bifoga blankett ”Förädlingsstöd – förteckning 
av huvudråvaror och slutprodukter 2014–
2020”, till din ansökan. Där anger du vilka 
råvaror du ska använda samt mängd av 
respektive råvara. Ange även råvarans 
ursprungsland och landskap.  
 
Obs! blanketten hittar du på 
Jordbruksverkets webbplats och är en 
obligatorisk bilaga i e-tjänsten.  
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