
Bilaga 1 

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 

Del 1 – generella respektive valbara urvalsmoduler 

Version 2023-02-02 

Underlaget innehåller generella och valbara urvalsmoduler (om stödet har sådana) 

för nedan listade stöd. Modulerna ska tillämpas under år 2023 för poängsättning 

och prioritering. 

Uppgifterna har fastställts i beslut av Jordbruksverket enligt 2 kap 9 § 1 

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2022:27) om investeringsstöd och 

projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

 

 Id nr  Stöd Stödinriktning  Lägsta nivå stödinriktning 

111 Startstöd Startstöd Startstöd 

121 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Greppa Näringen 

122 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Ekologisk produktion  

123 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Ett rikt odlingslandskap 

124 Kompetensutveckling Miljö och klimat  Hållbart skogsbruk 

125 Kompetensutveckling 
Stärkt konkurrenskraft och 
förbättrad djurvälfärd 

Stärkt konkurrenskraft och förbättrad 
djurvälfärd 

126 Kompetensutveckling Livsmedel och besöksnäring Livsmedel och besöksnäring 

131 Samarbete Miljö och klimat  Nya blommande ytor och andra småbiotoper 

132 Samarbete Miljö och klimat  Övriga projekt 

133 Samarbete 
Stärkt konkurrenskraft och 
förbättrad djurvälfärd 

Stärkt konkurrenskraft och förbättrad 
djurvälfärd 

134 Samarbete Livsmedel och besöksnäring Livsmedel och besöksnäring 

141 Innovation inom EIP Agri Projekt Projekt 

142 Innovation inom EIP Agri Grupp Grupp 

151 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Djurstallar eller inhysningssystem Djurstallar eller inhysningssystem 

152 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Energiskog Energiskog 

153 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Täckdikning Täckdikning 

154 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Växthus och odlingstunnlar Växthus och odlingstunnlar 

155 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Torkning och lagring efter skörd Torkning och lagring efter skörd 



 Id nr  Stöd Stödinriktning  Lägsta nivå stödinriktning 

156 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Rennäring Rennäring 

157 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Ny teknik Ny teknik 

158 
Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft 

Minskad ammoniakavgång Minskad ammoniakavgång 

161 
Investeringsstöd för diversifiering 
till annat än jordbruk 

Diversifiering till annat än jordbruk Diversifiering till annat än jordbruk 

171 
Investeringsstöd för 
livsmedelskedjan 

Tillkommer efter programändring 
under 2023/2024 

Tillkommer efter programändring under 
2023/2024 

181 
Investeringsstöd för 
bevattningsdammar 

Bevattningsdammar Bevattningsdammar 

191 
Investeringsstöd för 
kalkfilterdiken 

Kalkfilterdiken Kalkfilterdiken 

201 
Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder  

Biologisk mångfald  Biologisk mångfald  

202 
Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder  

Retention av kväve eller fosfor Retention av kväve eller fosfor 

203 
Investeringsstöd för 
vattenvårdsåtgärder  

Övriga vattenvårdsåtgärder Övriga vattenvårdsåtgärder 

 

 

Läsanvisningar: 

Alla stöd, där urval ska görs med hjälp av urvalskriterier, har generella 

urvalsmoduler. För att möta regionala behov har vissa av dessa stöd även valbara 

urvalsmoduler. Respektive handläggande myndighet kan välja att tillämpa valbara 

urvalsmoduler genom att fördela poäng ur fördelningsbar poängpott, om stödet har 

en sådan pott. 

Varje modul består av följande delar:  

• Kort rubrik: för identifikation i e-tjänsten (ALF) och handläggningssystemet 

(FLIT) 

• Urvalskriterium: en kort beskrivning av vad som ska uppnås 

• Bedömningsgrund: information om hur man bedömer om ansökan uppfyller 

poängkravet 

• Poängkrav: information om vad som krävs för att få poäng 

• Underlag: uppgifter om de svar och underlag som efterfrågas av sökande i e-

tjänsten (ALF) 
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Urvalsmoduler för startstöd (111) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler: 
 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Effektiva arbetsmetoder Generell 

Lönsamt företagande Generell 

Inkomst från företaget Generell 

Utbildning inom de gröna näringarna Generell 

Utbildning utanför de gröna näringarna Generell 

Arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna Generell 

Arbetslivserfarenhet utanför de gröna 
näringarna 

Generell 

Plan för fortbildning Generell 

Arbetsledande ställning Valbar 

Starta utan befintlig verksamhet Valbar 

Ta över befintlig verksamhet  Valbar 

Prioriterad produktionsinriktning Valbar 

Traditionell samisk kunskap Valbar 

Långsiktig utveckling av rennäringsföretaget Valbar 

Olika samiska näringar Valbar 

Verksamhet i ett prioriterat geografiskt område Valbar 

Heltidsarbete Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Effektiva arbetsmetoder 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget använder effektiva arbetsmetoder. 
 

Bedömningsgrund 

 
Effektiva arbetsmetoder är arbetssätt som förbättrar företagets styrning, ledning eller 
produktion. För nystartad verksamhet ska sökande visa att man valt effektiva 
arbetsmetoder. 
 
Effektiva arbetsmetoder ska långsiktigt effektivisera företagets verksamhet för förbättrad 
lönsamhet och ökad livsmedelsproduktion. 
 
Handläggaren bedömer om valda arbetsmetoder är effektiva. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökanden använder effektiva arbetsmetoder. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv vilka arbetsmetoder du kommer att använda och hur de långsiktigt effektiviserar 
verksamheten. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företagande 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppnår lönsamhet 
 

Bedömningsgrund 

 
Ansökan bedöms som tillräcklig om både beskrivningen och den ekonomiska beräkningen 
styrker att företaget kan uppnå lönsamhet.  
 
En beskrivning av hur företaget uppnår lönsamhet ska inkludera exempelvis uppskattade 
intäkter och utgifter och vad de beräknas komma ifrån.  
 
Den ekonomiska beräkningen visar att produktionen är lönsam om resultat efter 
finansiella intäkter och kostnader är större än 0 kr vid budgetår 3.  
 
Produktionens lönsamhet beräknas i urvalssmallen. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Startstöd  
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen och den ekonomiska beräkningen är rimliga. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökande visar att företaget uppnår lönsamhet 
 

Underlag 1 
 
Beskriv hur ditt företag ska uppnå lönsamhet inom tre år. 
 

Underlag 2 

 
Ange värdet för företagets lönsamhet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Inkomst från företaget 
 

Urvalskriterium 
 
Sökandens huvudsakliga inkomst kommer från det egna företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den som söker kommer att ha sin huvudsakliga inkomst från det egna företaget.  
 
Huvudsaklig innebär att minst 80 procent av inkomsten varje år under de tre första åren 
kommer från det egna företaget.  
 
De tre första åren beräknas utifrån den etableringstidpunkt som den sökande anger i 
urvalsmallen. 
 
Procentuell inkomst beräknas i urvalssmallen. Mer information finns på Jordbruksverkets 
webbplats. 
 
Startstöd 
 
Handläggaren kontrollerar etableringstidpunkten och bedömer om uppgifterna om 
inkomsten är rimliga.   
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökandens huvudsakliga inkomst kommer från det egna företaget. 
 

Underlag 1 

 
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 1. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 2 

 
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 2. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 3 

 
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 3. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen. 
 

Underlag 4 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Utbildning inom de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant utbildning inom de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant utbildning är utbildning för verksamhet inom de gröna näringarna som är 
användbar i det egna företaget och kan bidra till att göra företaget lönsamt.  
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Utbildningen ska vara högre än gymnasieexamen eller motsvarande utländsk 
gymnasieexamen. 
 
Utbildningen ska vara godkänd av Skolverket och kan vara kurs eller utbildning på 
yrkeshögskola, högskola eller universitet.  
 
 Intyg att utbildningen är avslutad ska bifogas. Utbildningsbevis kan vara exempelvis betyg 
eller examensbevis 
 
Handläggaren bedömer om angiven utbildning är relevant för företaget.  
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat enstaka kurser. 
 
Steg 2. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat en fullständig utbildning med 
examen. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din utbildning inom de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt företag 
lönsamt. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga utbildningsbevis. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Utbildning utanför de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant utbildning utanför de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant utbildning är utbildning som inte primärt avser verksamhet inom de gröna 
näringarna, men som ändå är användbar i det egna företaget och kan bidra till att göra 
företaget lönsamt.  
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Utbildningar utanför de gröna näringarna är till exempel utbildning inom ekonomi, 
byggnation eller maskinservice.  
 
Utbildningen ska vara högre än gymnasieexamen eller motsvarande utländsk 
gymnasieexamen. 
 
Utbildningen ska vara godkänd av Skolverket och kan vara kurs eller utbildning på 
yrkeshögskola, högskola eller universitet.  
 
Intyg att utbildningen är avslutad ska bifogas. Utbildningsbevis kan vara exempelvis betyg 
eller examensbevis. 
 
Handläggaren bedömer om angiven utbildning är relevant för företaget.  
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat enstaka kurser. 
 
Steg 2. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat en fullständig utbildning med 
examen. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din utbildning utanför de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt företag 
lönsamt? 
 

Underlag 2 

 
Bifoga utbildningsbevis. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant arbetslivserfarenhet är erfarenhet som den sökande fått av att arbeta inom de 
gröna näringarna. Erfarenheten är användbar i det egna företaget och kan bidra till att 
göra företaget lönsamt. 
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Sökande kan tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som har en sammanhängande period 
om minst två år under de senaste tio åren och som inhämtats efter 18-års ålder.  
 
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i 
tid. Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis.  
 
Både anställning och arbete som egenföretagare kan tillgodoräknas. Även avlönat arbete 
på familjegård godkänns.  
 
För sökande inom rennäringen gäller samma som ovan, med undantag för att också 
arbetslivserfarenhet från oavlönat arbetet kan tillgodoräknas. 
 
Handläggaren bedömer om arbetslivserfarenheten är relevant för företaget. 
 

Poängkrav 

 
Trappa 2 steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet. 
 
Steg 2. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet, och erfarenheten har 
inhämtats från arbete på heltid. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt 
företag lönsamt? 
 

Underlag 2 
 
Ange antal arbetade timmar per år. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga arbetsintyg. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor. 
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har relevant arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Relevant arbetslivserfarenhet är erfarenhet som den sökande fått av att arbeta utanför 
de gröna näringarna. Erfarenheten är användbar i det egna företaget och kan bidra till att 
göra företaget lönsamt. 
 
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring. 
 
Arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna är till exempel erfarenhet från 
verksamhet inom ekonomi, byggnation eller maskinservice.  
 
Erfarenhet från arbete inom de gröna näringarna kan inte tillgodoräknas. 
 
Sökande kan tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som har en sammanhängande period 
om minst två år under de senaste tio åren och som inhämtats efter 18 års ålder.  
 
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i 
tid. Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis. Både anställning och arbete som 
egenföretagare kan tillgodoräknas.  
 
Handläggaren bedömer om arbetslivserfarenheten är relevant för företaget. 
 

Poängkrav 

 
Trappa 2 steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet som bidrar till 
företagets lönsamhet.  
 
Steg 2. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet, som bidrar till 
företagets lönsamhet, och arbetet har varit på heltid. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur din arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt 
företag lönsamt. 
 

Underlag 2 
 
Ange antal arbetade timmar per år. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga arbetsintyg. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Plan för fortbildning 
 

Urvalskriterium 

 
Det finns en plan för hur den sökande kan genomgå fortbildning som kommer att gynna 
företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
En plan för fortbildning för den sökande är tillräcklig om den beskriver:  
1. Vilken kunskap som fortbildningen ska ge. 
2. Vilken typ av fortbildning det är. 
3. Vem som ger fortbildningen. 
 
Kunskapen ska vara användbar i företaget. 
 
Typ av fortbildning är till exempel seminarier, rådgivning, kurser eller erfarenhetsutbyte.  
 
Fortbildning ger kunskaper och färdigheter utöver tidigare, grundläggande utbildning.  
 
Fortbildningen ska äga rum inom tre år från det datum då ansökan om stöd kommer in.  
 
Handläggaren bedömer om fortbildningen är användbar för företaget. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om planen för fortbildning är tillräcklig. 
 

Underlag 1 

 
Vilken kunskap kommer fortbildningen att ge dig och hur blir denna användbar i ditt 
företag? 
 

Underlag 2 
 
Vilken typ av fortbildning kommer du att genomgå? 
 

Underlag 3 
 
Vem kommer att ge dig fortbildning? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Arbetsledande ställning 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har haft arbetsledande ställning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning kan ha inhämtats genom anställning eller 
som egenföretagare.  
 
Arbetsledande ställning är till exempel VD, driftsledare eller förman.  
 
Erfarenhet kan ha inhämtats både inom och utanför de gröna näringarna, det vill säga 
jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. 
 
Erfarenheten ska vara användbar för att öka företagets lönsamhet. 
 
Erfarenhet från arbete i arbetsledande ställning ska ha inhämtats under en 
sammanhängande period om minst ett år och på minst halvtid. Halvtid är minst 860 
timmar på årsbasis. 
 
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i 
tid.  
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökanden har haft arbetsledande ställning. 
 

Underlag 1 
 
Hur kan din erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning öka företagets lönsamhet?  
 

Underlag 2 
 
Ange antal arbetade timmar per år. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga arbetsintyg. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Starta utan befintlig verksamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har startat nytt företag utan att ta över en befintlig jordbruksverksamhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Nytt företag avser här att sökanden har startat sin jordbruksverksamhet utan att ha tagit 
över en redan befintlig verksamhet.  
 
Att start av nytt företag sker utan övertagande av en befintlig verksamhet ska framgå av 
den redogörelse som den sökande lämnar. 
 
Handläggaren bedömer om sökanden på trovärdigt sätt kunnat styrka att den har startat 
sitt företag utan att ha tagit över en befintlig verksamhet.  
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om sökanden startar nytt företag utan att ta över en befintlig 
jordbruksverksamhet. 
 

Underlag 1 
 
Redogör för hur du startat ditt företag utan att ha tagit över en befintlig verksamhet. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Ta över befintlig verksamhet 
 

Urvalskriterium 

 
Sökanden har tagit över en befintlig jordbruksverksamhet alternativt har tagit över och 
utökat verksamheten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Att ta över en befintlig jordbruksverksamhet innebär att sökande ensam, eller 
tillsammans med andra, tar över en redan etablerad verksamhet.  
 
Övertagandet av en etablerad jordbruksverksamhet kan ske genom att man startar ett 
nytt företag eller tar över ett befintligt företag.  
 
Att ta över en befintlig jordbruksverksamhet kan också ske genom att sökanden går in 
som delägare i ett befintligt företag.  
 
Att utöka verksamheten kan till exempel innebära ökat antal djur, ökad areal, ny 
anläggning eller ny verksamhetsgren. Produktionsökningen ska börja i samband med 
övertagandet och vara av tillräcklig omfattning. 
 
Handläggaren bedömer om det handlar om ett övertagande av befintlig verksamhet och 
om den eventuella utökningen av verksamheten är av tillräcklig omfattning. 
 

Poängkrav 

 
Trappa med två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om sökanden har tagit över en befintlig verksamhet. 
 
Steg 2. Poäng ges om sökanden har utökat verksamheten. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv den befintliga verksamheten som du tog över när du startade ditt företag.  
 

Underlag 2 
 
Beskriv hur och i vilken omfattning du har utökat verksamheten efter övertagandet. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterad produktionsinriktning 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden startar en verksamhet med regionalt prioriterad produktionsinriktning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Regionalt prioriterade produktionsinriktningar finns i till exempel  
en regional utvecklingsplan, en regional livsmedelsstrategi eller ett annat regionalt 
styrande dokument.  
 
Prioriterade produktionsinriktningar kan ha sitt ursprung i regionala behov eller i den 
nationella livsmedelsstrategin. 
 
Lista med produktionsinriktningar som prioriteras vid etablering av nya företag finns hos 
den handläggande myndigheten. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats. 
 
Startstöd 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges för nystartad verksamhet med regionalt prioriterad produktionsinriktning. 
 

Underlag 1 

 
Vilken eller vilka regionalt prioriterade produktionsinriktningar kommer din nystartade 
verksamhet att ha? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Traditionell samisk kunskap 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden använder traditionell samisk kunskap för att utveckla företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
Med traditionell samisk kunskap menas kunskap om naturens och människans livsvillkor i 
sitt sammanhang.  
 
Denna kunskap ska användas för att utveckla företaget på ett hållbart sätt utifrån 
miljökvalitetsmålen, såsom storslagen fjällmiljö, levande skogar och myllrande våtmarker. 
 
Handläggaren bedömer om kunskapen räknas som traditionell samisk kunskap och om 
den används för att bidra till en hållbar utveckling av företaget. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om sökanden använder traditionell samisk kunskap för att bidra till en hållbar 
utveckling av företaget. 
 

Underlag 1 

 
Vilken traditionell samisk kunskap kommer du att använda och hur kommer denna 
kunskap att främja en hållbar utveckling av ditt företag?  
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Långsiktig utveckling av rennäringsföretaget 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden har en plan för verksamhetens långsiktiga utveckling inom rennäringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
En plan för verksamhetens långsiktiga utveckling är tillräcklig om den beskriver:  
1. Vilken typ av aktivitet som ska genomföras. 
2. När aktiviteten ska äga rum. 
3. Hur aktiviteten bidrar till långsiktig utveckling. 
 
Typ av aktivitet är till exempel inköp av livdjur för avel eller förbättrad hjordstruktur. 
 
Planen ska omfatta berörda aktiviteter under fem år från det datum då ansökan om stöd 
kommer in.  
 
Handläggaren bedömer om planen är tillräcklig. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en tillräcklig plan för långsiktig utveckling av verksamheten. 
 

Underlag 1 
 
Vilken typ av aktivitet ska du genomföra för att långsiktigt utveckla din verksamhet? 
 

Underlag 2 
 
När ska du genomföra aktiviteten? 
 

Underlag 3 
 
Hur bidrar aktiviteten till en långsiktig utveckling av din verksamhet? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Olika samiska näringar 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden kombinerar olika samiska näringar i sin verksamhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
 Ett företags sårbarhet kan minimeras genom att man breddar verksamheten med flera 
samiska verksamhetsgrenar. Genom att ha flera verksamhetsgrenar ökar möjligheten till 
ett mer stabilt inflöde av intäkter. 
 
Sökanden kan bredda sin verksamhet genom att själv starta en ny verksamhetsgren. 
Sökanden kan också bredda verksamheten genom att ta över en redan etablerad 
verksamhet. 
 
Binäringar som har en tydlig samisk koppling och med ursprung i den samiska kulturen 
som kan kombineras är jakt, fiske, duodji, samisk matproduktion, samisk turism, 
tolktjänster samt musik- och mediaproduktion.  
 
Den föreslagna verksamheten som kombinerar olika samiska näringar ska bedrivas under 
minst tre år.  
 
Handläggaren bedömer om näringarna är samiska näringar och om föreslagen 
kombination av näringar breddar verksamheten. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om sökanden i sin verksamhet under minst tre år kommer att kombinera olika 
samiska näringar. 
 

Underlag 1 

 
Hur kommer du att bredda din verksamhet genom att kombinera olika samiska näringar 
och under hur lång tid kommer du att bedriva denna breddade verksamhet? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Verksamhet i ett prioriterat geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Sökandens verksamhet finns i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Regionalt prioriterade geografiska områden finns i till exempel en regional 
utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats. 
 
Startstöd 
 
Handläggaren bedömer om verksamheten finns i ett regionalt prioriterat område. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om verksamheten finns i ett regionalt prioriterat område. 
 

Underlag 1 
 
I vilket prioriterat geografiskt område kommer du att bedriva din verksamhet? 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Heltidsarbete 
 

Urvalskriterium 
 
Sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen vid ansökningsdatum.  
 
Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av 
energigrödor och biodling. 
 
Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis. Sökanden bifogar ifylld 
standardtimmarmall för heltid vid ansökningstillfället som underlag för bedömningen. 
 
Standardtimmarmallen är en obligatorisk bilaga till ansökan.  
 
Standardtimmarmallen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer om motiveringen och underlaget styrker efterfrågad heltid. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv ditt företags verksamhet inom primärproduktionen, och beskriv ditt heltidsarbete 
i ditt företag.  
 

Underlag 2 

 
Omfattningen av arbetet framgår av standardtimmarmallen som är en obligatorisk bilaga 
till ansökan.  
 
Standardtimmarmallen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
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Urvalsmoduler för stöd till kompetensutveckling - 
Miljö och klimat – Greppa näringen (121) 
Avser 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler: 
 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Behov och målgrupp Generell 

Motivera behovet Generell 

Mål och aktiviteter Generell 

Hållbarhet Generell 

Kunskap över tid Generell 

Utbyte av kunskap Generell 

Spetskompetens Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov och målgrupp 
 

Urvalskriterium 
 
Målgruppens behov av projektet är beskrivet och relevant. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett behov anses tillräckligt beskrivet om följande fyra aspekter är angivna och översiktligt 
redovisade: 
 
1. Målgruppen för projektet. 
2. Den kunskap som målgruppen behöver. 
3. Varför målgruppen behöver denna kunskap. 
4. Hur projektet bidrar till att målgruppen får tillgång till denna kunskap. 
 
Behovet bedöms utifrån antingen ett definierat behov i en utlysning eller utifrån de mål 
som handläggande myndighet angett i styrande dokument. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om behovsbeskrivningen bedöms tillräcklig. 
 

Underlag 1 
 
Vem är målgruppen för projektet? 
 

Underlag 2 
 
Vilken kunskap behöver målgruppen? 
 

Underlag 3 
 
Varför behöver målgruppen denna kunskap? 
 

Underlag 4 
 
Hur bidrar projektet till att målgruppen får tillgång till denna kunskap? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Motivera behovet 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet kan motiveras även om liknande kompetensutveckling redan har genomförts 
för målgruppen eller om sådan kompetensutveckling redan finns tillgänglig på 
marknaden. 
 

Bedömningsgrund 

 
Syftet med kriteriet är att premiera de ansökningar där sökande ur ett bredare perspektiv 
redovisar en mer utförlig behovsanalys av avsedd kompetensutveckling inom aktuellt 
ämne. 
 
Behovsanalysen ska omfatta tidigare genomförd kompetensutveckling för målgruppen 
samt en redovisning av om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling som är 
tillgänglig för målgruppen. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från handläggande 
myndighet. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökande i ett bredare perspektiv kan motivera behovet av projektet. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv om kompetensutveckling inom aktuellt ämne tidigare har genomförts för 
målgruppen, och redovisa vad du baserar denna information på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling 
genomförts tidigare. 
 

Underlag 2 

 
Beskriv om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling inom det aktuella 
ämnet som är tillgänglig för målgruppen, och redogör vad du baserar denna information 
på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling finns på 
marknaden. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Mål och aktiviteter 
 

Urvalskriterium 

 
Projektets aktiviteter är beskrivna, har koppling till projektets mål och bedöms vara 
relevanta. 
 

Bedömningsgrund 

 
De projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut, och de aktiviteter som ska 
genomföras för att nå dessa mål är beskrivna. 
 
Projektets aktiviteter ska anges med en uppskattning av omfattning och intervall. 
Omfattning avser till exempel antal publikationer, kurser, rådgivningar, deltagare på och 
antal besökta mässor. Intervall avser till exempel totalt antal under hela projektet, eller 
antal per år.  
 
Handläggaren bedömer om alla stödberättigande aktiviteter är relevanta för att nå 
projektets mål. Exempel, en studieresa föreslås ingå som del av projektet. Handläggaren 
bedömer att studieresan inte bidrar till projektets mål. Alla föreslagna aktiviteter är 
därmed inte relevanta. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektmål och de aktiviteter som krävs för att nå målen är 
beskrivna. 
 
Steg 2. Poäng ges om handläggaren bedömer att alla aktiviteter är relevanta. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv de projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut. 
 

Underlag 2 
 
Beskriv de aktiviteter som ska genomföras för att nå projektets mål. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hållbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet förmedlar kunskap inom flera hållbarhetsaspekter. 
 

Bedömningsgrund 

 
De tre hållbarhetsaspekterna är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 
 
Ekonomisk hållbarhet avser till exempel, företagens lönsamhet och ökad 
livsmedelsproduktion. 
 
Miljömässig hållbarhet avser till exempel, djurhälsa och djurskydd, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utformning av odlingslandskapet, läckage till luft och vatten, minskad 
klimatpåverkan, klimatanpassning och biologisk mångfald. 
 
Social hållbarhet avser till exempel, möjligheterna att bo och verka i landsbygder, 
jämställdhet och icke-diskriminering.  
 
Exempel på ett projekt med två hållbarhetsaspekter: En kurs fokuserar primärt på 
företagsledning, men lyfter också frågor kring jämställdhet inom företagande. Kursen 
bedöms förmedla kunskap inom både ekonomisk och social hållbarhet. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom två hållbarhetsaspekter. 
 
Steg 2. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom alla tre hållbarhetsaspekterna. 
 

Underlag 1 

 
Hur många hållbarhetsaspekter kommer projektet att förmedla kunskap inom? 

☐ En aspekt  

☐ Två aspekter 

☐ Tre aspekter 

☐ Ingen aspekt 
 

Underlag 2 

 
Om projektet förmedlar kunskap inom hållbarhet, beskriv vilka aspekter och på vilket sätt 
projektet bidrar till respektive aspekt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Kunskap över tid 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns en plan för hur resultatet av projektet ska vara tillgängligt efter avslut. 
 

Bedömningsgrund 

 
Det finns en planering som redogör för hur de projektresultat som är relevanta på lång 
sikt kommer att vara tillgängliga efter avslutat projekt.  
 
Projektresultat avser den kunskap som tas fram, sammanställs eller görs tillgänglig inom 
projektet.  
 
Forskningssammanställningar är exempel på projektresultat som är relevanta att göras 
tillgänglig även efter att projektet är avslutat. Däremot, rådgivningsbrev är ett exempel på 
resultat som inte behöver göras tillgängliga på lång sikt.  
 
Planeringen är godtagbar om den avser att tillgängliggöra kunskap som är relevant på 
lång sikt. Detta bedöms av handläggaren. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en godtagbar planering. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur den kunskap som tas fram inom projektet kommer att finnas tillgänglig efter 
att projektet är avslutat. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Utbyte av kunskap 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet ger möjlighet till ömsesidigt kunskapsutbyte mellan projektets målgrupp och 
forskare. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet innehåller aktiviteter som möjliggör kunskapsutbyte inom aktuellt ämne mellan 
projektets målgrupp och forskare. 

Aktuellt ämne definieras i utlysningen eller i de styrande dokumenten från handläggande 
myndighet. 

Möjliga gemensamma aktiviteter för kunskapsutbyte kan vara gårdsvandringar, där 
forskare och målgrupp möts, eller föreläsningar, där det finns utrymme för diskussion 
mellan deltagare och föreläsare. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om projektets aktiviteter möjliggör kunskapsutbyte. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt och vilka aktörer som ingår i projektets aktiviteter för 
kunskapsutbyte. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Spetskompetens 
 

Urvalskriterium 
 
Spetskompetens används i kompetensutvecklingsaktiviteterna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet använder sig av personer med spetskompetens, och det 
framgår inom vilken aktivitet denna ska användas. 
 
Spetskompetens är specialistkunskaper inom aktuellt ämne, och 
kan ha inhämtats både genom utbildning och/eller genom annan 
erfarenhet. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från 
handläggande myndighet. 
 
Spetskompetens avser en högre kompetensnivå än vad 
stödvillkoren för åtgärden anger, det vill säga "personalen ska ha 
relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens".  
 
Spetskompetensen som projektet avser att använda kan anges 
som endast kompetensprofil eller med namngiven expert och 
dennes kompetensprofil. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om projektet använder spetskompetens, denna är 
beskriven, och det anges i vilken aktivitet den används. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv relevant spetskompetens som projektet kommer att 
använda. 
 

Underlag 2 
 
Ange den eller de aktiviteter där spetskompetens ska användas. 
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Urvalsmoduler för stöd till kompetensutveckling - 
Miljö och klimat – Ekologisk produktion (122) 
Avser 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler: 
 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Behov och målgrupp Generell 

Motivera behovet Generell 

Mål och aktiviteter Generell 

Hållbarhet Generell 

Kunskap över tid Generell 

Utbyte av kunskap Generell 

Spetskompetens Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov och målgrupp 
 

Urvalskriterium 
 
Målgruppens behov av projektet är beskrivet och relevant. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett behov anses tillräckligt beskrivet om följande fyra aspekter är angivna och översiktligt 
redovisade: 
 
1. Målgruppen för projektet. 
2. Den kunskap som målgruppen behöver. 
3. Varför målgruppen behöver denna kunskap. 
4. Hur projektet bidrar till att målgruppen får tillgång till denna kunskap. 
 
Behovet bedöms utifrån antingen ett definierat behov i en utlysning eller utifrån de mål 
som handläggande myndighet angett i styrande dokument. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om behovsbeskrivningen bedöms tillräcklig. 
 

Underlag 1 
 
Vem är målgruppen för projektet? 
 

Underlag 2 
 
Vilken kunskap behöver målgruppen? 
 

Underlag 3 
 
Varför behöver målgruppen denna kunskap? 
 

Underlag 4 
 
Hur bidrar projektet till att målgruppen får tillgång till denna kunskap? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Motivera behovet 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet kan motiveras även om liknande kompetensutveckling redan har genomförts 
för målgruppen eller om sådan kompetensutveckling redan finns tillgänglig på 
marknaden. 
 

Bedömningsgrund 

 
Syftet med kriteriet är att premiera de ansökningar där sökande ur ett bredare perspektiv 
redovisar en mer utförlig behovsanalys av avsedd kompetensutveckling inom aktuellt 
ämne. 
 
Behovsanalysen ska omfatta tidigare genomförd kompetensutveckling för målgruppen 
samt en redovisning av om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling som är 
tillgänglig för målgruppen. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från handläggande 
myndighet. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökande i ett bredare perspektiv kan motivera behovet av projektet. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv om kompetensutveckling inom aktuellt ämne tidigare har genomförts för 
målgruppen, och redovisa vad du baserar denna information på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling 
genomförts tidigare. 
 

Underlag 2 

 
Beskriv om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling inom det aktuella 
ämnet som är tillgänglig för målgruppen, och redogör vad du baserar denna information 
på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling finns på 
marknaden. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Mål och aktiviteter 
 

Urvalskriterium 

 
Projektets aktiviteter är beskrivna, har koppling till projektets mål och bedöms vara 
relevanta. 
 

Bedömningsgrund 

 
De projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut, och de aktiviteter som ska 
genomföras för att nå dessa mål är beskrivna. 
 
Projektets aktiviteter ska anges med en uppskattning av omfattning och intervall. 
Omfattning avser till exempel antal publikationer, kurser, rådgivningar, deltagare på och 
antal besökta mässor. Intervall avser till exempel totalt antal under hela projektet, eller 
antal per år.  
 
Handläggaren bedömer om alla stödberättigande aktiviteter är relevanta för att nå 
projektets mål. Exempel, en studieresa föreslås ingå som del av projektet. Handläggaren 
bedömer att studieresan inte bidrar till projektets mål. Alla föreslagna aktiviteter är 
därmed inte relevanta. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektmål och de aktiviteter som krävs för att nå målen är 
beskrivna. 
 
Steg 2. Poäng ges om handläggaren bedömer att alla aktiviteter är relevanta. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv de projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut. 
 

Underlag 2 
 
Beskriv de aktiviteter som ska genomföras för att nå projektets mål. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hållbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet förmedlar kunskap inom flera hållbarhetsaspekter. 
 

Bedömningsgrund 

 
De tre hållbarhetsaspekterna är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 
 
Ekonomisk hållbarhet avser till exempel, företagens lönsamhet och ökad 
livsmedelsproduktion. 
 
Miljömässig hållbarhet avser till exempel, djurhälsa och djurskydd, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utformning av odlingslandskapet, läckage till luft och vatten, minskad 
klimatpåverkan, klimatanpassning och biologisk mångfald. 
 
Social hållbarhet avser till exempel, möjligheterna att bo och verka i landsbygder, 
jämställdhet och icke-diskriminering.  
 
Exempel på ett projekt med två hållbarhetsaspekter: En kurs fokuserar primärt på 
företagsledning, men lyfter också frågor kring jämställdhet inom företagande. Kursen 
bedöms förmedla kunskap inom både ekonomisk och social hållbarhet. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom två hållbarhetsaspekter. 
 
Steg 2. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom alla tre hållbarhetsaspekterna. 
 

Underlag 1 

 
Hur många hållbarhetsaspekter kommer projektet att förmedla kunskap inom? 

☐ En aspekt  

☐ Två aspekter 

☐ Tre aspekter 

☐ Ingen aspekt 
 

Underlag 2 

 
Om projektet förmedlar kunskap inom hållbarhet, beskriv vilka aspekter och på vilket sätt 
projektet bidrar till respektive aspekt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Kunskap över tid 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns en plan för hur resultatet av projektet ska vara tillgängligt efter avslut. 
 

Bedömningsgrund 

 
Det finns en planering som redogör för hur de projektresultat som är relevanta på lång 
sikt kommer att vara tillgängliga efter avslutat projekt.  
 
Projektresultat avser den kunskap som tas fram, sammanställs eller görs tillgänglig inom 
projektet.  
 
Forskningssammanställningar är exempel på projektresultat som är relevanta att göras 
tillgänglig även efter att projektet är avslutat. Däremot, rådgivningsbrev är ett exempel på 
resultat som inte behöver göras tillgängliga på lång sikt.  
 
Planeringen är godtagbar om den avser att tillgängliggöra kunskap som är relevant på 
lång sikt. Detta bedöms av handläggaren. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en godtagbar planering. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur den kunskap som tas fram inom projektet kommer att finnas tillgänglig efter 
att projektet är avslutat. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Utbyte av kunskap 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet ger möjlighet till ömsesidigt kunskapsutbyte mellan projektets målgrupp och 
forskare. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet innehåller aktiviteter som möjliggör kunskapsutbyte inom aktuellt ämne mellan 
projektets målgrupp och forskare. 

Aktuellt ämne definieras i utlysningen eller i de styrande dokumenten från handläggande 
myndighet. 

Möjliga gemensamma aktiviteter för kunskapsutbyte kan vara gårdsvandringar, där 
forskare och målgrupp möts, eller föreläsningar, där det finns utrymme för diskussion 
mellan deltagare och föreläsare. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om projektets aktiviteter möjliggör kunskapsutbyte. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt och vilka aktörer som ingår i projektets aktiviteter för 
kunskapsutbyte. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Spetskompetens 
 

Urvalskriterium 
 
Spetskompetens används i kompetensutvecklingsaktiviteterna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet använder sig av personer med spetskompetens, och det 
framgår inom vilken aktivitet denna ska användas. 
 
Spetskompetens är specialistkunskaper inom aktuellt ämne, och 
kan ha inhämtats både genom utbildning och/eller genom annan 
erfarenhet. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från 
handläggande myndighet. 
 
Spetskompetens avser en högre kompetensnivå än vad 
stödvillkoren för åtgärden anger, det vill säga "personalen ska ha 
relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens".  
 
Spetskompetensen som projektet avser att använda kan anges 
som endast kompetensprofil eller med namngiven expert och 
dennes kompetensprofil. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om projektet använder spetskompetens, denna är 
beskriven, och det anges i vilken aktivitet den används. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv relevant spetskompetens som projektet kommer att 
använda. 
 

Underlag 2 
 
Ange den eller de aktiviteter där spetskompetens ska användas. 
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Urvalsmoduler för stöd till kompetensutveckling - 
Miljö och klimat – Ett rikt odlingslandskap (123) 
Avser 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler: 
 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Behov och målgrupp Generell 

Motivera behovet Generell 

Mål och aktiviteter Generell 

Hållbarhet Generell 

Kunskap över tid Generell 

Utbyte av kunskap Generell 

Spetskompetens Generell 

  



CAP 2023-2027 – Stöd till kompetensutveckling 
 

Version 2023-02-02 

Sida 2 av 8 
 

Generell 
urvalsmodul 

 

Behov och målgrupp 
 

Urvalskriterium 
 
Målgruppens behov av projektet är beskrivet och relevant. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett behov anses tillräckligt beskrivet om följande fyra aspekter är angivna och översiktligt 
redovisade: 
 
1. Målgruppen för projektet. 
2. Den kunskap som målgruppen behöver. 
3. Varför målgruppen behöver denna kunskap. 
4. Hur projektet bidrar till att målgruppen får tillgång till denna kunskap. 
 
Behovet bedöms utifrån antingen ett definierat behov i en utlysning eller utifrån de mål 
som handläggande myndighet angett i styrande dokument. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om behovsbeskrivningen bedöms tillräcklig. 
 

Underlag 1 
 
Vem är målgruppen för projektet? 
 

Underlag 2 
 
Vilken kunskap behöver målgruppen? 
 

Underlag 3 
 
Varför behöver målgruppen denna kunskap? 
 

Underlag 4 
 
Hur bidrar projektet till att målgruppen får tillgång till denna kunskap? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Motivera behovet 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet kan motiveras även om liknande kompetensutveckling redan har genomförts 
för målgruppen eller om sådan kompetensutveckling redan finns tillgänglig på 
marknaden. 
 

Bedömningsgrund 

 
Syftet med kriteriet är att premiera de ansökningar där sökande ur ett bredare perspektiv 
redovisar en mer utförlig behovsanalys av avsedd kompetensutveckling inom aktuellt 
ämne. 
 
Behovsanalysen ska omfatta tidigare genomförd kompetensutveckling för målgruppen 
samt en redovisning av om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling som är 
tillgänglig för målgruppen. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från handläggande 
myndighet. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökande i ett bredare perspektiv kan motivera behovet av projektet. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv om kompetensutveckling inom aktuellt ämne tidigare har genomförts för 
målgruppen, och redovisa vad du baserar denna information på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling 
genomförts tidigare. 
 

Underlag 2 

 
Beskriv om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling inom det aktuella 
ämnet som är tillgänglig för målgruppen, och redogör vad du baserar denna information 
på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling finns på 
marknaden. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Mål och aktiviteter 
 

Urvalskriterium 

 
Projektets aktiviteter är beskrivna, har koppling till projektets mål och bedöms vara 
relevanta. 
 

Bedömningsgrund 

 
De projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut, och de aktiviteter som ska 
genomföras för att nå dessa mål är beskrivna. 
 
Projektets aktiviteter ska anges med en uppskattning av omfattning och intervall. 
Omfattning avser till exempel antal publikationer, kurser, rådgivningar, deltagare på och 
antal besökta mässor. Intervall avser till exempel totalt antal under hela projektet, eller 
antal per år.  
 
Handläggaren bedömer om alla stödberättigande aktiviteter är relevanta för att nå 
projektets mål. Exempel, en studieresa föreslås ingå som del av projektet. Handläggaren 
bedömer att studieresan inte bidrar till projektets mål. Alla föreslagna aktiviteter är 
därmed inte relevanta. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektmål och de aktiviteter som krävs för att nå målen är 
beskrivna. 
 
Steg 2. Poäng ges om handläggaren bedömer att alla aktiviteter är relevanta. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv de projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut. 
 

Underlag 2 
 
Beskriv de aktiviteter som ska genomföras för att nå projektets mål. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hållbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet förmedlar kunskap inom flera hållbarhetsaspekter. 
 

Bedömningsgrund 

 
De tre hållbarhetsaspekterna är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 
 
Ekonomisk hållbarhet avser till exempel, företagens lönsamhet och ökad 
livsmedelsproduktion. 
 
Miljömässig hållbarhet avser till exempel, djurhälsa och djurskydd, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utformning av odlingslandskapet, läckage till luft och vatten, minskad 
klimatpåverkan, klimatanpassning och biologisk mångfald. 
 
Social hållbarhet avser till exempel, möjligheterna att bo och verka i landsbygder, 
jämställdhet och icke-diskriminering.  
 
Exempel på ett projekt med två hållbarhetsaspekter: En kurs fokuserar primärt på 
företagsledning, men lyfter också frågor kring jämställdhet inom företagande. Kursen 
bedöms förmedla kunskap inom både ekonomisk och social hållbarhet. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom två hållbarhetsaspekter. 
 
Steg 2. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom alla tre hållbarhetsaspekterna. 
 

Underlag 1 

 
Hur många hållbarhetsaspekter kommer projektet att förmedla kunskap inom? 

☐ En aspekt  

☐ Två aspekter 

☐ Tre aspekter 

☐ Ingen aspekt 
 

Underlag 2 

 
Om projektet förmedlar kunskap inom hållbarhet, beskriv vilka aspekter och på vilket sätt 
projektet bidrar till respektive aspekt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Kunskap över tid 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns en plan för hur resultatet av projektet ska vara tillgängligt efter avslut. 
 

Bedömningsgrund 

 
Det finns en planering som redogör för hur de projektresultat som är relevanta på lång 
sikt kommer att vara tillgängliga efter avslutat projekt.  
 
Projektresultat avser den kunskap som tas fram, sammanställs eller görs tillgänglig inom 
projektet.  
 
Forskningssammanställningar är exempel på projektresultat som är relevanta att göras 
tillgänglig även efter att projektet är avslutat. Däremot, rådgivningsbrev är ett exempel på 
resultat som inte behöver göras tillgängliga på lång sikt.  
 
Planeringen är godtagbar om den avser att tillgängliggöra kunskap som är relevant på 
lång sikt. Detta bedöms av handläggaren. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en godtagbar planering. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur den kunskap som tas fram inom projektet kommer att finnas tillgänglig efter 
att projektet är avslutat. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Utbyte av kunskap 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet ger möjlighet till ömsesidigt kunskapsutbyte mellan projektets målgrupp och 
forskare. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet innehåller aktiviteter som möjliggör kunskapsutbyte inom aktuellt ämne mellan 
projektets målgrupp och forskare. 

Aktuellt ämne definieras i utlysningen eller i de styrande dokumenten från handläggande 
myndighet. 

Möjliga gemensamma aktiviteter för kunskapsutbyte kan vara gårdsvandringar, där 
forskare och målgrupp möts, eller föreläsningar, där det finns utrymme för diskussion 
mellan deltagare och föreläsare. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om projektets aktiviteter möjliggör kunskapsutbyte. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt och vilka aktörer som ingår i projektets aktiviteter för 
kunskapsutbyte. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Spetskompetens 
 

Urvalskriterium 
 
Spetskompetens används i kompetensutvecklingsaktiviteterna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet använder sig av personer med spetskompetens, och det 
framgår inom vilken aktivitet denna ska användas. 
 
Spetskompetens är specialistkunskaper inom aktuellt ämne, och 
kan ha inhämtats både genom utbildning och/eller genom annan 
erfarenhet. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från 
handläggande myndighet. 
 
Spetskompetens avser en högre kompetensnivå än vad 
stödvillkoren för åtgärden anger, det vill säga "personalen ska ha 
relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens".  
 
Spetskompetensen som projektet avser att använda kan anges 
som endast kompetensprofil eller med namngiven expert och 
dennes kompetensprofil. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om projektet använder spetskompetens, denna är 
beskriven, och det anges i vilken aktivitet den används. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv relevant spetskompetens som projektet kommer att 
använda. 
 

Underlag 2 
 
Ange den eller de aktiviteter där spetskompetens ska användas. 
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Urvalsmoduler för stöd till kompetensutveckling - 
Miljö och klimat – Hållbart skogsbruk (124) 
Avser 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler: 
 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Behov och målgrupp Generell 

Motivera behovet Generell 

Mål och aktiviteter Generell 

Hållbarhet Generell 

Kunskap över tid Generell 

Utbyte av kunskap Generell 

Spetskompetens Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov och målgrupp 
 

Urvalskriterium 
 
Målgruppens behov av projektet är beskrivet och relevant. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett behov anses tillräckligt beskrivet om följande fyra aspekter är angivna och översiktligt 
redovisade: 
 
1. Målgruppen för projektet. 
2. Den kunskap som målgruppen behöver. 
3. Varför målgruppen behöver denna kunskap. 
4. Hur projektet bidrar till att målgruppen får tillgång till denna kunskap. 
 
Behovet bedöms utifrån antingen ett definierat behov i en utlysning eller utifrån de mål 
som handläggande myndighet angett i styrande dokument. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om behovsbeskrivningen bedöms tillräcklig. 
 

Underlag 1 
 
Vem är målgruppen för projektet? 
 

Underlag 2 
 
Vilken kunskap behöver målgruppen? 
 

Underlag 3 
 
Varför behöver målgruppen denna kunskap? 
 

Underlag 4 
 
Hur bidrar projektet till att målgruppen får tillgång till denna kunskap? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Motivera behovet 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet kan motiveras även om liknande kompetensutveckling redan har genomförts 
för målgruppen eller om sådan kompetensutveckling redan finns tillgänglig på 
marknaden. 
 

Bedömningsgrund 

 
Syftet med kriteriet är att premiera de ansökningar där sökande ur ett bredare perspektiv 
redovisar en mer utförlig behovsanalys av avsedd kompetensutveckling inom aktuellt 
ämne. 
 
Behovsanalysen ska omfatta tidigare genomförd kompetensutveckling för målgruppen 
samt en redovisning av om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling som är 
tillgänglig för målgruppen. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från handläggande 
myndighet. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökande i ett bredare perspektiv kan motivera behovet av projektet. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv om kompetensutveckling inom aktuellt ämne tidigare har genomförts för 
målgruppen, och redovisa vad du baserar denna information på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling 
genomförts tidigare. 
 

Underlag 2 

 
Beskriv om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling inom det aktuella 
ämnet som är tillgänglig för målgruppen, och redogör vad du baserar denna information 
på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling finns på 
marknaden. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Mål och aktiviteter 
 

Urvalskriterium 

 
Projektets aktiviteter är beskrivna, har koppling till projektets mål och bedöms vara 
relevanta. 
 

Bedömningsgrund 

 
De projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut, och de aktiviteter som ska 
genomföras för att nå dessa mål är beskrivna. 
 
Projektets aktiviteter ska anges med en uppskattning av omfattning och intervall. 
Omfattning avser till exempel antal publikationer, kurser, rådgivningar, deltagare på och 
antal besökta mässor. Intervall avser till exempel totalt antal under hela projektet, eller 
antal per år.  
 
Handläggaren bedömer om alla stödberättigande aktiviteter är relevanta för att nå 
projektets mål. Exempel, en studieresa föreslås ingå som del av projektet. Handläggaren 
bedömer att studieresan inte bidrar till projektets mål. Alla föreslagna aktiviteter är 
därmed inte relevanta. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektmål och de aktiviteter som krävs för att nå målen är 
beskrivna. 
 
Steg 2. Poäng ges om handläggaren bedömer att alla aktiviteter är relevanta. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv de projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut. 
 

Underlag 2 
 
Beskriv de aktiviteter som ska genomföras för att nå projektets mål. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hållbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet förmedlar kunskap inom flera hållbarhetsaspekter. 
 

Bedömningsgrund 

 
De tre hållbarhetsaspekterna är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 
 
Ekonomisk hållbarhet avser till exempel, företagens lönsamhet och ökad 
livsmedelsproduktion. 
 
Miljömässig hållbarhet avser till exempel, djurhälsa och djurskydd, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utformning av odlingslandskapet, läckage till luft och vatten, minskad 
klimatpåverkan, klimatanpassning och biologisk mångfald. 
 
Social hållbarhet avser till exempel, möjligheterna att bo och verka i landsbygder, 
jämställdhet och icke-diskriminering.  
 
Exempel på ett projekt med två hållbarhetsaspekter: En kurs fokuserar primärt på 
företagsledning, men lyfter också frågor kring jämställdhet inom företagande. Kursen 
bedöms förmedla kunskap inom både ekonomisk och social hållbarhet. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom två hållbarhetsaspekter. 
 
Steg 2. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom alla tre hållbarhetsaspekterna. 
 

Underlag 1 

 
Hur många hållbarhetsaspekter kommer projektet att förmedla kunskap inom? 

☐ En aspekt  

☐ Två aspekter 

☐ Tre aspekter 

☐ Ingen aspekt 
 

Underlag 2 

 
Om projektet förmedlar kunskap inom hållbarhet, beskriv vilka aspekter och på vilket sätt 
projektet bidrar till respektive aspekt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Kunskap över tid 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns en plan för hur resultatet av projektet ska vara tillgängligt efter avslut. 
 

Bedömningsgrund 

 
Det finns en planering som redogör för hur de projektresultat som är relevanta på lång 
sikt kommer att vara tillgängliga efter avslutat projekt.  
 
Projektresultat avser den kunskap som tas fram, sammanställs eller görs tillgänglig inom 
projektet.  
 
Forskningssammanställningar är exempel på projektresultat som är relevanta att göras 
tillgänglig även efter att projektet är avslutat. Däremot, rådgivningsbrev är ett exempel på 
resultat som inte behöver göras tillgängliga på lång sikt.  
 
Planeringen är godtagbar om den avser att tillgängliggöra kunskap som är relevant på 
lång sikt. Detta bedöms av handläggaren. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en godtagbar planering. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur den kunskap som tas fram inom projektet kommer att finnas tillgänglig efter 
att projektet är avslutat. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Utbyte av kunskap 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet ger möjlighet till ömsesidigt kunskapsutbyte mellan projektets målgrupp och 
forskare. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet innehåller aktiviteter som möjliggör kunskapsutbyte inom aktuellt ämne mellan 
projektets målgrupp och forskare. 

Aktuellt ämne definieras i utlysningen eller i de styrande dokumenten från handläggande 
myndighet. 

Möjliga gemensamma aktiviteter för kunskapsutbyte kan vara gårdsvandringar, där 
forskare och målgrupp möts, eller föreläsningar, där det finns utrymme för diskussion 
mellan deltagare och föreläsare. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om projektets aktiviteter möjliggör kunskapsutbyte. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt och vilka aktörer som ingår i projektets aktiviteter för 
kunskapsutbyte. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Spetskompetens 
 

Urvalskriterium 
 
Spetskompetens används i kompetensutvecklingsaktiviteterna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet använder sig av personer med spetskompetens, och det 
framgår inom vilken aktivitet denna ska användas. 
 
Spetskompetens är specialistkunskaper inom aktuellt ämne, och 
kan ha inhämtats både genom utbildning och/eller genom annan 
erfarenhet. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från 
handläggande myndighet. 
 
Spetskompetens avser en högre kompetensnivå än vad 
stödvillkoren för åtgärden anger, det vill säga "personalen ska ha 
relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens".  
 
Spetskompetensen som projektet avser att använda kan anges 
som endast kompetensprofil eller med namngiven expert och 
dennes kompetensprofil. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om projektet använder spetskompetens, denna är 
beskriven, och det anges i vilken aktivitet den används. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv relevant spetskompetens som projektet kommer att 
använda. 
 

Underlag 2 
 
Ange den eller de aktiviteter där spetskompetens ska användas. 
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Urvalsmoduler för stöd till kompetensutveckling - 
Stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd (125) 
Avser 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler: 
 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Behov och målgrupp Generell 

Motivera behovet Generell 

Mål och aktiviteter Generell 

Hållbarhet Generell 

Kunskap över tid Generell 

Utbyte av kunskap Generell 

Spetskompetens Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov och målgrupp 
 

Urvalskriterium 
 
Målgruppens behov av projektet är beskrivet och relevant. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett behov anses tillräckligt beskrivet om följande fyra aspekter är angivna och översiktligt 
redovisade: 
 
1. Målgruppen för projektet. 
2. Den kunskap som målgruppen behöver. 
3. Varför målgruppen behöver denna kunskap. 
4. Hur projektet bidrar till att målgruppen får tillgång till denna kunskap. 
 
Behovet bedöms utifrån antingen ett definierat behov i en utlysning eller utifrån de mål 
som handläggande myndighet angett i styrande dokument. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om behovsbeskrivningen bedöms tillräcklig. 
 

Underlag 1 
 
Vem är målgruppen för projektet? 
 

Underlag 2 
 
Vilken kunskap behöver målgruppen? 
 

Underlag 3 
 
Varför behöver målgruppen denna kunskap? 
 

Underlag 4 
 
Hur bidrar projektet till att målgruppen får tillgång till denna kunskap? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Motivera behovet 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet kan motiveras även om liknande kompetensutveckling redan har genomförts 
för målgruppen eller om sådan kompetensutveckling redan finns tillgänglig på 
marknaden. 
 

Bedömningsgrund 

 
Syftet med kriteriet är att premiera de ansökningar där sökande ur ett bredare perspektiv 
redovisar en mer utförlig behovsanalys av avsedd kompetensutveckling inom aktuellt 
ämne. 
 
Behovsanalysen ska omfatta tidigare genomförd kompetensutveckling för målgruppen 
samt en redovisning av om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling som är 
tillgänglig för målgruppen. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från handläggande 
myndighet. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökande i ett bredare perspektiv kan motivera behovet av projektet. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv om kompetensutveckling inom aktuellt ämne tidigare har genomförts för 
målgruppen, och redovisa vad du baserar denna information på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling 
genomförts tidigare. 
 

Underlag 2 

 
Beskriv om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling inom det aktuella 
ämnet som är tillgänglig för målgruppen, och redogör vad du baserar denna information 
på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling finns på 
marknaden. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Mål och aktiviteter 
 

Urvalskriterium 

 
Projektets aktiviteter är beskrivna, har koppling till projektets mål och bedöms vara 
relevanta. 
 

Bedömningsgrund 

 
De projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut, och de aktiviteter som ska 
genomföras för att nå dessa mål är beskrivna. 
 
Projektets aktiviteter ska anges med en uppskattning av omfattning och intervall. 
Omfattning avser till exempel antal publikationer, kurser, rådgivningar, deltagare på och 
antal besökta mässor. Intervall avser till exempel totalt antal under hela projektet, eller 
antal per år.  
 
Handläggaren bedömer om alla stödberättigande aktiviteter är relevanta för att nå 
projektets mål. Exempel, en studieresa föreslås ingå som del av projektet. Handläggaren 
bedömer att studieresan inte bidrar till projektets mål. Alla föreslagna aktiviteter är 
därmed inte relevanta. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektmål och de aktiviteter som krävs för att nå målen är 
beskrivna. 
 
Steg 2. Poäng ges om handläggaren bedömer att alla aktiviteter är relevanta. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv de projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut. 
 

Underlag 2 
 
Beskriv de aktiviteter som ska genomföras för att nå projektets mål. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hållbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet förmedlar kunskap inom flera hållbarhetsaspekter. 
 

Bedömningsgrund 

 
De tre hållbarhetsaspekterna är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 
 
Ekonomisk hållbarhet avser till exempel, företagens lönsamhet och ökad 
livsmedelsproduktion. 
 
Miljömässig hållbarhet avser till exempel, djurhälsa och djurskydd, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utformning av odlingslandskapet, läckage till luft och vatten, minskad 
klimatpåverkan, klimatanpassning och biologisk mångfald. 
 
Social hållbarhet avser till exempel, möjligheterna att bo och verka i landsbygder, 
jämställdhet och icke-diskriminering.  
 
Exempel på ett projekt med två hållbarhetsaspekter: En kurs fokuserar primärt på 
företagsledning, men lyfter också frågor kring jämställdhet inom företagande. Kursen 
bedöms förmedla kunskap inom både ekonomisk och social hållbarhet. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom två hållbarhetsaspekter. 
 
Steg 2. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom alla tre hållbarhetsaspekterna. 
 

Underlag 1 

 
Hur många hållbarhetsaspekter kommer projektet att förmedla kunskap inom? 

☐ En aspekt  

☐ Två aspekter 

☐ Tre aspekter 

☐ Ingen aspekt 
 

Underlag 2 

 
Om projektet förmedlar kunskap inom hållbarhet, beskriv vilka aspekter och på vilket sätt 
projektet bidrar till respektive aspekt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Kunskap över tid 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns en plan för hur resultatet av projektet ska vara tillgängligt efter avslut. 
 

Bedömningsgrund 

 
Det finns en planering som redogör för hur de projektresultat som är relevanta på lång 
sikt kommer att vara tillgängliga efter avslutat projekt.  
 
Projektresultat avser den kunskap som tas fram, sammanställs eller görs tillgänglig inom 
projektet.  
 
Forskningssammanställningar är exempel på projektresultat som är relevanta att göras 
tillgänglig även efter att projektet är avslutat. Däremot, rådgivningsbrev är ett exempel på 
resultat som inte behöver göras tillgängliga på lång sikt.  
 
Planeringen är godtagbar om den avser att tillgängliggöra kunskap som är relevant på 
lång sikt. Detta bedöms av handläggaren. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en godtagbar planering. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur den kunskap som tas fram inom projektet kommer att finnas tillgänglig efter 
att projektet är avslutat. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Utbyte av kunskap 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet ger möjlighet till ömsesidigt kunskapsutbyte mellan projektets målgrupp och 
forskare. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet innehåller aktiviteter som möjliggör kunskapsutbyte inom aktuellt ämne mellan 
projektets målgrupp och forskare. 

Aktuellt ämne definieras i utlysningen eller i de styrande dokumenten från handläggande 
myndighet. 

Möjliga gemensamma aktiviteter för kunskapsutbyte kan vara gårdsvandringar, där 
forskare och målgrupp möts, eller föreläsningar, där det finns utrymme för diskussion 
mellan deltagare och föreläsare. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om projektets aktiviteter möjliggör kunskapsutbyte. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt och vilka aktörer som ingår i projektets aktiviteter för 
kunskapsutbyte. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Spetskompetens 
 

Urvalskriterium 
 
Spetskompetens används i kompetensutvecklingsaktiviteterna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet använder sig av personer med spetskompetens, och det 
framgår inom vilken aktivitet denna ska användas. 
 
Spetskompetens är specialistkunskaper inom aktuellt ämne, och 
kan ha inhämtats både genom utbildning och/eller genom annan 
erfarenhet. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från 
handläggande myndighet. 
 
Spetskompetens avser en högre kompetensnivå än vad 
stödvillkoren för åtgärden anger, det vill säga "personalen ska ha 
relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens".  
 
Spetskompetensen som projektet avser att använda kan anges 
som endast kompetensprofil eller med namngiven expert och 
dennes kompetensprofil. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om projektet använder spetskompetens, denna är 
beskriven, och det anges i vilken aktivitet den används. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv relevant spetskompetens som projektet kommer att 
använda. 
 

Underlag 2 
 
Ange den eller de aktiviteter där spetskompetens ska användas. 
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Urvalsmoduler för stöd till kompetensutveckling - 
Livsmedel och besöksnäring (126) 
Avser 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler: 
 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Behov och målgrupp Generell 

Motivera behovet Generell 

Mål och aktiviteter Generell 

Hållbarhet Generell 

Kunskap över tid Generell 

Utbyte av kunskap Generell 

Spetskompetens Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov och målgrupp 
 

Urvalskriterium 
 
Målgruppens behov av projektet är beskrivet och relevant. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett behov anses tillräckligt beskrivet om följande fyra aspekter är angivna och översiktligt 
redovisade: 
 
1. Målgruppen för projektet. 
2. Den kunskap som målgruppen behöver. 
3. Varför målgruppen behöver denna kunskap. 
4. Hur projektet bidrar till att målgruppen får tillgång till denna kunskap. 
 
Behovet bedöms utifrån antingen ett definierat behov i en utlysning eller utifrån de mål 
som handläggande myndighet angett i styrande dokument. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om behovsbeskrivningen bedöms tillräcklig. 
 

Underlag 1 
 
Vem är målgruppen för projektet? 
 

Underlag 2 
 
Vilken kunskap behöver målgruppen? 
 

Underlag 3 
 
Varför behöver målgruppen denna kunskap? 
 

Underlag 4 
 
Hur bidrar projektet till att målgruppen får tillgång till denna kunskap? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Motivera behovet 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet kan motiveras även om liknande kompetensutveckling redan har genomförts 
för målgruppen eller om sådan kompetensutveckling redan finns tillgänglig på 
marknaden. 
 

Bedömningsgrund 

 
Syftet med kriteriet är att premiera de ansökningar där sökande ur ett bredare perspektiv 
redovisar en mer utförlig behovsanalys av avsedd kompetensutveckling inom aktuellt 
ämne. 
 
Behovsanalysen ska omfatta tidigare genomförd kompetensutveckling för målgruppen 
samt en redovisning av om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling som är 
tillgänglig för målgruppen. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från handläggande 
myndighet. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökande i ett bredare perspektiv kan motivera behovet av projektet. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv om kompetensutveckling inom aktuellt ämne tidigare har genomförts för 
målgruppen, och redovisa vad du baserar denna information på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling 
genomförts tidigare. 
 

Underlag 2 

 
Beskriv om det i nuläget finns motsvarande kompetensutveckling inom det aktuella 
ämnet som är tillgänglig för målgruppen, och redogör vad du baserar denna information 
på. 
 
Behovet av projektet ska kunna motiveras om motsvarande kompetensutveckling finns på 
marknaden. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Mål och aktiviteter 
 

Urvalskriterium 

 
Projektets aktiviteter är beskrivna, har koppling till projektets mål och bedöms vara 
relevanta. 
 

Bedömningsgrund 

 
De projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut, och de aktiviteter som ska 
genomföras för att nå dessa mål är beskrivna. 
 
Projektets aktiviteter ska anges med en uppskattning av omfattning och intervall. 
Omfattning avser till exempel antal publikationer, kurser, rådgivningar, deltagare på och 
antal besökta mässor. Intervall avser till exempel totalt antal under hela projektet, eller 
antal per år.  
 
Handläggaren bedömer om alla stödberättigande aktiviteter är relevanta för att nå 
projektets mål. Exempel, en studieresa föreslås ingå som del av projektet. Handläggaren 
bedömer att studieresan inte bidrar till projektets mål. Alla föreslagna aktiviteter är 
därmed inte relevanta. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektmål och de aktiviteter som krävs för att nå målen är 
beskrivna. 
 
Steg 2. Poäng ges om handläggaren bedömer att alla aktiviteter är relevanta. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv de projektmål som kommer att ha uppnåtts vid projektets slut. 
 

Underlag 2 
 
Beskriv de aktiviteter som ska genomföras för att nå projektets mål. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hållbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet förmedlar kunskap inom flera hållbarhetsaspekter. 
 

Bedömningsgrund 

 
De tre hållbarhetsaspekterna är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 
 
Ekonomisk hållbarhet avser till exempel, företagens lönsamhet och ökad 
livsmedelsproduktion. 
 
Miljömässig hållbarhet avser till exempel, djurhälsa och djurskydd, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utformning av odlingslandskapet, läckage till luft och vatten, minskad 
klimatpåverkan, klimatanpassning och biologisk mångfald. 
 
Social hållbarhet avser till exempel, möjligheterna att bo och verka i landsbygder, 
jämställdhet och icke-diskriminering.  
 
Exempel på ett projekt med två hållbarhetsaspekter: En kurs fokuserar primärt på 
företagsledning, men lyfter också frågor kring jämställdhet inom företagande. Kursen 
bedöms förmedla kunskap inom både ekonomisk och social hållbarhet. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom två hållbarhetsaspekter. 
 
Steg 2. Poäng ges om projektet förmedlar kunskap inom alla tre hållbarhetsaspekterna. 
 

Underlag 1 

 
Hur många hållbarhetsaspekter kommer projektet att förmedla kunskap inom? 

☐ En aspekt  

☐ Två aspekter 

☐ Tre aspekter 

☐ Ingen aspekt 
 

Underlag 2 

 
Om projektet förmedlar kunskap inom hållbarhet, beskriv vilka aspekter och på vilket sätt 
projektet bidrar till respektive aspekt. 
 

 

  



CAP 2023-2027 – Stöd till kompetensutveckling 
 

Version 2023-02-02 

Sida 6 av 8 
 

Generell 
urvalsmodul 

 

Kunskap över tid 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns en plan för hur resultatet av projektet ska vara tillgängligt efter avslut. 
 

Bedömningsgrund 

 
Det finns en planering som redogör för hur de projektresultat som är relevanta på lång 
sikt kommer att vara tillgängliga efter avslutat projekt.  
 
Projektresultat avser den kunskap som tas fram, sammanställs eller görs tillgänglig inom 
projektet.  
 
Forskningssammanställningar är exempel på projektresultat som är relevanta att göras 
tillgänglig även efter att projektet är avslutat. Däremot, rådgivningsbrev är ett exempel på 
resultat som inte behöver göras tillgängliga på lång sikt.  
 
Planeringen är godtagbar om den avser att tillgängliggöra kunskap som är relevant på 
lång sikt. Detta bedöms av handläggaren. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en godtagbar planering. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv hur den kunskap som tas fram inom projektet kommer att finnas tillgänglig efter 
att projektet är avslutat. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Utbyte av kunskap 
 

Urvalskriterium 

 
Projektet ger möjlighet till ömsesidigt kunskapsutbyte mellan projektets målgrupp och 
forskare. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet innehåller aktiviteter som möjliggör kunskapsutbyte inom aktuellt ämne mellan 
projektets målgrupp och forskare. 

Aktuellt ämne definieras i utlysningen eller i de styrande dokumenten från handläggande 
myndighet. 

Möjliga gemensamma aktiviteter för kunskapsutbyte kan vara gårdsvandringar, där 
forskare och målgrupp möts, eller föreläsningar, där det finns utrymme för diskussion 
mellan deltagare och föreläsare. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om projektets aktiviteter möjliggör kunskapsutbyte. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt och vilka aktörer som ingår i projektets aktiviteter för 
kunskapsutbyte. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Spetskompetens 
 

Urvalskriterium 
 
Spetskompetens används i kompetensutvecklingsaktiviteterna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Projektet använder sig av personer med spetskompetens, och det 
framgår inom vilken aktivitet denna ska användas. 
 
Spetskompetens är specialistkunskaper inom aktuellt ämne, och 
kan ha inhämtats både genom utbildning och/eller genom annan 
erfarenhet. 
 
Aktuellt ämne definieras i utlysning eller i styrande dokument från 
handläggande myndighet. 
 
Spetskompetens avser en högre kompetensnivå än vad 
stödvillkoren för åtgärden anger, det vill säga "personalen ska ha 
relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens".  
 
Spetskompetensen som projektet avser att använda kan anges 
som endast kompetensprofil eller med namngiven expert och 
dennes kompetensprofil. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om projektet använder spetskompetens, denna är 
beskriven, och det anges i vilken aktivitet den används. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv relevant spetskompetens som projektet kommer att 
använda. 
 

Underlag 2 
 
Ange den eller de aktiviteter där spetskompetens ska användas. 
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Urvalsmoduler för stöd till samarbete – Miljö och klimat – Nya 
blommande ytor och andra småbiotoper (131) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Identifierat behov Generell 

Hållbar utveckling  Generell 

Samarbete Generell 

Lämplig kompetens Generell 

Motiverad budget  Generell 

Resultatet når målgruppen  Generell 

Efter projektavslut Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Identifierat behov 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet tillgodoser ett identifierat behov. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
En godtagbar behovsbeskrivning ska innehålla följande delar: 
 
1. Behovet av projektet utifrån nuläget inom det sakområde som ansökan avser. 
2. Projektets aktiviteter. 
3. Hur projektet bidrar till att uppfylla det identifierade behovet. 
4. Den målgrupp som projektet riktar sig till. 
5. Vilka pågående eller tidigare insatser det finns inom det sakområde som ansökan avser.  
 
Projektets behov ska utgå från samhällsnyttan. Med samhällsnytta menas de tre 
hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, miljömässig och social. 
 
Projektets aktiviteter ska stämma överens med och kunna kopplas till de aktiviteter som 
redovisas i den bifogade budgetmallen.  
 
Budgetmallen är en obligatorisk bilaga till ansökan. Budgetmallen bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer om projektet har goda möjligheter att uppfylla identifierade 
behov. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Det finns en godtagbar behovsbeskrivning. 
 
Steg 2. Projektet har goda möjligheter att uppfylla det identifierade behovet, utöver en 
godtagbar behovsbeskrivning.  
 

Underlag 1 

 
Vilket behov finns det av projektet utifrån nuläget inom det sakområde som ansökan 
avser? 
 

Underlag 2 
 
Vilka aktiviteter ingår i projektet? 
 

Underlag 3 
 
Hur bidrar projektet till att uppfylla identifierade behov? 
 

Underlag 4 
 
Vem är målgruppen för projektet? 
 

Underlag 5 
 
Vilka pågående eller tidigare insatser finns det inom det sakområde som ansökan avser? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hållbar utveckling 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet bidrar till en hållbar utveckling 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur projektet bidrar till hållbar utveckling över 
längre tid inom en eller flera av de tre hållbarhetsaspekterna: ekonomisk, miljömässig och 
social hållbarhet. 
  
Exempel på ekonomisk hållbarhet:  

• företagens lönsamhet 

• ökad livsmedelsproduktion 
 

Exempel på miljömässig hållbarhet:  

• djurhälsa och djurskydd 

• folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

• utformning av odlingslandskapet för ökad biologisk mångfald 

• minskat läckage till luft och vatten 

• minskad klimatpåverkan 

• anpassning till ändrat klimat 
 

Exempel på social hållbarhet:  

• möjligheten att bo och leva på landsbygden 

• jämställdhet 

• icke-diskriminering 
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen är tillräcklig och relevant. Endast de inmatade 
svaren i e-tjänsten utgör underlag. Eventuella bifogade bilagor beaktas inte.  
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges i tre steg. 
 
Steg 1. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom en hållbarhetsaspekt. 
 
Steg 2. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom två hållbarhetsaspekter. 
 
Steg 3. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom tre hållbarhetsaspekter. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt ditt projekt bidrar till hållbar utveckling inom någon av de 
ekonomiska, miljömässiga eller sociala hållbarhetaspekterna.  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
 

Underlag 2 

 
Bidrar ditt projekt till hållbar utveckling även inom en andra hållbarhetsaspekt?  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
 

Underlag 3 

 
Bidrar ditt projekt till hållbar utveckling även inom en tredje hållbarhetsaspekt?  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Samarbete 
 

Urvalskriterium 
 
Aktörerna i samarbetet representerar olika sektorer. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Aktörerna i samarbetet representerar minst två olika sektorer.  
 
Med sektor avses offentlig, privat och ideell sektor. 
 
För optimera ett samarbete är det viktigt att aktörerna kan bidra med olika perspektiv.  
Därför är det bra om aktörerna kommer från minst två olika sektorer, gärna tre. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om minst en samarbetspartner är från privat eller ideell sektor.  
 

Underlag 1 

 
Från vilka sektorer kommer aktörerna i samarbetet?  
 

☐ Privat sektor 

☐ Offentlig sektor 

☐ Ideell sektor 
 

Underlag 2 

 
Ange organisationsnamn och organisationsnummer för de samarbetspartner som 
kommer att delta i ditt projekt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lämplig kompetens 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns samlat en lämplig kompetens i projektet. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det ska samlat finnas lämplig kompetens för området tillgänglig för projektet.  
 
Kompetensen kan antingen finnas inom gruppen bland de deltagande aktörerna, eller så 
kan den erhållas, helt eller delvis, externt, exempelvis genom inköpt expertis. 
 
Beskrivning av lämplig kompetens ska innehålla uppgifter om deltagande aktörer, deras 
roller samt kompetens utifrån erfarenhet och utbildning. 
 
Handläggaren bedömer om tillgänglig samlad kompetens inom projektet är lämplig för 
området. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om projektet samlat har en lämplig kompetens för området. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv den samlade kompetensen för projektet. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Motiverad budget 
 

Urvalskriterium 
 
Totalbudgeten är motiverad utifrån projektets olika mål.  
 

Bedömningsgrund 
 

 
Projektets totalbudget ska motiveras i förhållande till målen som ska vara uppnådda vid 
projektets slut. 
 
Målen ska vara kopplade till projektets beskrivna behov. Målen ska vara formulerade så 
att de går att följa upp. 
 
Projektets totalbudget är efterfrågad och lämnad av sökande i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer rimligheten för både kostnaderna för att nå de olika målen och 
därmed budgeten som helhet. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om projektets totalbudget kan motiveras i förhållande till målen vid projektets 
slut. 
 

Underlag 1 
 
Vilka mål ska uppnås vid projektets slut?   
 

Underlag 2 
 
Hur är varje mål kopplat till projektets beskrivna behov? 
 

Underlag 3 

 
Beskriv hur kostnaden för att nå respektive mål sammanlagt kan motivera den totala 
budgeten.  
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Generell 
urvalsmodul 

 

Resultatet når målgruppen 
 

Urvalskriterium 
 
Projektets resultat når ut till målgruppen. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det finns en plan som beskriver hur resultaten från projektet kommer att tillgängliggöras 
för målgruppen både under och efter avslutat projekt. 
 
Planen ska beskriva hur resultaten kommer att kommuniceras på lämpligt sätt för att 
säkerställa att den identifierade målgruppen nås.  
 
Det är viktigt att målgruppen löpande får tillgång till projektets resultat. Detta säkerställer 
möjligheten att målgruppen redan före projektavslut kan använda, omsätta och 
nyttiggöra resultaten från projektet.  
 
Handläggaren bedömer om planen är rimlig och genomförbar. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en rimlig och genomförbar plan. 
 

Underlag 1 

 
Hur kommer resultaten från projektet att kommuniceras till den identifierade 
målgruppen? 
 

Underlag 2 

 
Hur kommer resultaten från projektet att finnas tillgängliga för målgruppen redan under 
projektets genomförande? 
 

Underlag 3 

 
Hur kommer resultaten från projektet att finnas tillgängliga för målgruppen efter 
projektets avslut? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Efter projektavslut 
 

Urvalskriterium 
 
Det framgår tydligt vad som händer med samarbetet efter projektavslut. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det finns en genomtänkt plan för vad som händer med samarbetet efter projektets 
avslut. 
 
Sökanden har motiverat planen. Planen ska innehålla en tydlig beskrivning, oavsett om 
samarbetet fortsätter eller avslutas.   
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen av vad som händer efter projektslut är rimlig. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges för beskrivning av vad som händer efter projektets avslut. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv vad som händer med samarbetet efter projektets avslut. 
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Urvalsmoduler för stöd till samarbete – Miljö och klimat – 
Övriga projekt (132) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Identifierat behov Generell 

Hållbar utveckling  Generell 

Samarbete Generell 

Lämplig kompetens Generell 

Motiverad budget  Generell 

Resultatet når målgruppen  Generell 

Efter projektavslut Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Identifierat behov 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet tillgodoser ett identifierat behov. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
En godtagbar behovsbeskrivning ska innehålla följande delar: 
 
1. Behovet av projektet utifrån nuläget inom det sakområde som ansökan avser. 
2. Projektets aktiviteter. 
3. Hur projektet bidrar till att uppfylla det identifierade behovet. 
4. Den målgrupp som projektet riktar sig till. 
5. Vilka pågående eller tidigare insatser det finns inom det sakområde som ansökan avser.  
 
Projektets behov ska utgå från samhällsnyttan. Med samhällsnytta menas de tre 
hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, miljömässig och social. 
 
Projektets aktiviteter ska stämma överens med och kunna kopplas till de aktiviteter som 
redovisas i den bifogade budgetmallen.  
 
Budgetmallen är en obligatorisk bilaga till ansökan. Budgetmallen bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer om projektet har goda möjligheter att uppfylla identifierade 
behov. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Det finns en godtagbar behovsbeskrivning. 
 
Steg 2. Projektet har goda möjligheter att uppfylla det identifierade behovet, utöver en 
godtagbar behovsbeskrivning.  
 

Underlag 1 

 
Vilket behov finns det av projektet utifrån nuläget inom det sakområde som ansökan 
avser? 
 

Underlag 2 
 
Vilka aktiviteter ingår i projektet? 
 

Underlag 3 
 
Hur bidrar projektet till att uppfylla identifierade behov? 
 

Underlag 4 
 
Vem är målgruppen för projektet? 
 

Underlag 5 
 
Vilka pågående eller tidigare insatser finns det inom det sakområde som ansökan avser? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hållbar utveckling 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet bidrar till en hållbar utveckling 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur projektet bidrar till hållbar utveckling över 
längre tid inom en eller flera av de tre hållbarhetsaspekterna: ekonomisk, miljömässig och 
social hållbarhet. 
  
Exempel på ekonomisk hållbarhet:  

• företagens lönsamhet 

• ökad livsmedelsproduktion 
 

Exempel på miljömässig hållbarhet:  

• djurhälsa och djurskydd 

• folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

• utformning av odlingslandskapet för ökad biologisk mångfald 

• minskat läckage till luft och vatten 

• minskad klimatpåverkan 

• anpassning till ändrat klimat 
 

Exempel på social hållbarhet:  

• möjligheten att bo och leva på landsbygden 

• jämställdhet 

• icke-diskriminering 
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen är tillräcklig och relevant. Endast de inmatade 
svaren i e-tjänsten utgör underlag. Eventuella bifogade bilagor beaktas inte.  
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges i tre steg. 
 
Steg 1. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom en hållbarhetsaspekt. 
 
Steg 2. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom två hållbarhetsaspekter. 
 
Steg 3. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom tre hållbarhetsaspekter. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt ditt projekt bidrar till hållbar utveckling inom någon av de 
ekonomiska, miljömässiga eller sociala hållbarhetaspekterna.  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
 

Underlag 2 

 
Bidrar ditt projekt till hållbar utveckling även inom en andra hållbarhetsaspekt?  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
 

Underlag 3 

 
Bidrar ditt projekt till hållbar utveckling även inom en tredje hållbarhetsaspekt?  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
 

  



CAP 2023-2027 – Stöd till samarbete 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 4 av 8 
 

Generell 
urvalsmodul 

 

Samarbete 
 

Urvalskriterium 
 
Aktörerna i samarbetet representerar olika sektorer. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Aktörerna i samarbetet representerar minst två olika sektorer.  
 
Med sektor avses offentlig, privat och ideell sektor. 
 
För optimera ett samarbete är det viktigt att aktörerna kan bidra med olika perspektiv.  
Därför är det bra om aktörerna kommer från minst två olika sektorer, gärna tre. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om minst en samarbetspartner är från privat eller ideell sektor.  
 

Underlag 1 

 
Från vilka sektorer kommer aktörerna i samarbetet?  
 

☐ Privat sektor 

☐ Offentlig sektor 

☐ Ideell sektor 
 

Underlag 2 

 
Ange organisationsnamn och organisationsnummer för de samarbetspartner som 
kommer att delta i ditt projekt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lämplig kompetens 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns samlat en lämplig kompetens i projektet. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det ska samlat finnas lämplig kompetens för området tillgänglig för projektet.  
 
Kompetensen kan antingen finnas inom gruppen bland de deltagande aktörerna, eller så 
kan den erhållas, helt eller delvis, externt, exempelvis genom inköpt expertis. 
 
Beskrivning av lämplig kompetens ska innehålla uppgifter om deltagande aktörer, deras 
roller samt kompetens utifrån erfarenhet och utbildning. 
 
Handläggaren bedömer om tillgänglig samlad kompetens inom projektet är lämplig för 
området. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om projektet samlat har en lämplig kompetens för området. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv den samlade kompetensen för projektet. 
 

 

  



CAP 2023-2027 – Stöd till samarbete 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 6 av 8 
 

Generell 
urvalsmodul 

 

Motiverad budget 
 

Urvalskriterium 
 
Totalbudgeten är motiverad utifrån projektets olika mål.  
 

Bedömningsgrund 
 

 
Projektets totalbudget ska motiveras i förhållande till målen som ska vara uppnådda vid 
projektets slut. 
 
Målen ska vara kopplade till projektets beskrivna behov. Målen ska vara formulerade så 
att de går att följa upp. 
 
Projektets totalbudget är efterfrågad och lämnad av sökande i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer rimligheten för både kostnaderna för att nå de olika målen och 
därmed budgeten som helhet. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om projektets totalbudget kan motiveras i förhållande till målen vid projektets 
slut. 
 

Underlag 1 
 
Vilka mål ska uppnås vid projektets slut?   
 

Underlag 2 
 
Hur är varje mål kopplat till projektets beskrivna behov? 
 

Underlag 3 

 
Beskriv hur kostnaden för att nå respektive mål sammanlagt kan motivera den totala 
budgeten.  
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Generell 
urvalsmodul 

 

Resultatet når målgruppen 
 

Urvalskriterium 
 
Projektets resultat når ut till målgruppen. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det finns en plan som beskriver hur resultaten från projektet kommer att tillgängliggöras 
för målgruppen både under och efter avslutat projekt. 
 
Planen ska beskriva hur resultaten kommer att kommuniceras på lämpligt sätt för att 
säkerställa att den identifierade målgruppen nås.  
 
Det är viktigt att målgruppen löpande får tillgång till projektets resultat. Detta säkerställer 
möjligheten att målgruppen redan före projektavslut kan använda, omsätta och 
nyttiggöra resultaten från projektet.  
 
Handläggaren bedömer om planen är rimlig och genomförbar. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en rimlig och genomförbar plan. 
 

Underlag 1 

 
Hur kommer resultaten från projektet att kommuniceras till den identifierade 
målgruppen? 
 

Underlag 2 

 
Hur kommer resultaten från projektet att finnas tillgängliga för målgruppen redan under 
projektets genomförande? 
 

Underlag 3 

 
Hur kommer resultaten från projektet att finnas tillgängliga för målgruppen efter 
projektets avslut? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Efter projektavslut 
 

Urvalskriterium 
 
Det framgår tydligt vad som händer med samarbetet efter projektavslut. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det finns en genomtänkt plan för vad som händer med samarbetet efter projektets 
avslut. 
 
Sökanden har motiverat planen. Planen ska innehålla en tydlig beskrivning, oavsett om 
samarbetet fortsätter eller avslutas.   
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen av vad som händer efter projektslut är rimlig. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges för beskrivning av vad som händer efter projektets avslut. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv vad som händer med samarbetet efter projektets avslut. 
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Urvalsmoduler för stöd till samarbete – Stärkt konkurrenskraft 
och förbättrad djurvälfärd (133) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Identifierat behov Generell 

Hållbar utveckling  Generell 

Samarbete Generell 

Lämplig kompetens Generell 

Motiverad budget  Generell 

Resultatet når målgruppen  Generell 

Efter projektavslut Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Identifierat behov 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet tillgodoser ett identifierat behov. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
En godtagbar behovsbeskrivning ska innehålla följande delar: 
 
1. Behovet av projektet utifrån nuläget inom det sakområde som ansökan avser. 
2. Projektets aktiviteter. 
3. Hur projektet bidrar till att uppfylla det identifierade behovet. 
4. Den målgrupp som projektet riktar sig till. 
5. Vilka pågående eller tidigare insatser det finns inom det sakområde som ansökan avser.  
 
Projektets behov ska utgå från samhällsnyttan. Med samhällsnytta menas de tre 
hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, miljömässig och social. 
 
Projektets aktiviteter ska stämma överens med och kunna kopplas till de aktiviteter som 
redovisas i den bifogade budgetmallen.  
 
Budgetmallen är en obligatorisk bilaga till ansökan. Budgetmallen bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer om projektet har goda möjligheter att uppfylla identifierade 
behov. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Det finns en godtagbar behovsbeskrivning. 
 
Steg 2. Projektet har goda möjligheter att uppfylla det identifierade behovet, utöver en 
godtagbar behovsbeskrivning.  
 

Underlag 1 

 
Vilket behov finns det av projektet utifrån nuläget inom det sakområde som ansökan 
avser? 
 

Underlag 2 
 
Vilka aktiviteter ingår i projektet? 
 

Underlag 3 
 
Hur bidrar projektet till att uppfylla identifierade behov? 
 

Underlag 4 
 
Vem är målgruppen för projektet? 
 

Underlag 5 
 
Vilka pågående eller tidigare insatser finns det inom det sakområde som ansökan avser? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hållbar utveckling 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet bidrar till en hållbar utveckling 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur projektet bidrar till hållbar utveckling över 
längre tid inom en eller flera av de tre hållbarhetsaspekterna: ekonomisk, miljömässig och 
social hållbarhet. 
  
Exempel på ekonomisk hållbarhet:  

• företagens lönsamhet 

• ökad livsmedelsproduktion 
 

Exempel på miljömässig hållbarhet:  

• djurhälsa och djurskydd 

• folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

• utformning av odlingslandskapet för ökad biologisk mångfald 

• minskat läckage till luft och vatten 

• minskad klimatpåverkan 

• anpassning till ändrat klimat 
 

Exempel på social hållbarhet:  

• möjligheten att bo och leva på landsbygden 

• jämställdhet 

• icke-diskriminering 
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen är tillräcklig och relevant. Endast de inmatade 
svaren i e-tjänsten utgör underlag. Eventuella bifogade bilagor beaktas inte.  
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges i tre steg. 
 
Steg 1. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom en hållbarhetsaspekt. 
 
Steg 2. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom två hållbarhetsaspekter. 
 
Steg 3. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom tre hållbarhetsaspekter. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt ditt projekt bidrar till hållbar utveckling inom någon av de 
ekonomiska, miljömässiga eller sociala hållbarhetaspekterna.  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
 

Underlag 2 

 
Bidrar ditt projekt till hållbar utveckling även inom en andra hållbarhetsaspekt?  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
 

Underlag 3 

 
Bidrar ditt projekt till hållbar utveckling även inom en tredje hållbarhetsaspekt?  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Samarbete 
 

Urvalskriterium 
 
Aktörerna i samarbetet representerar olika sektorer. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Aktörerna i samarbetet representerar minst två olika sektorer.  
 
Med sektor avses offentlig, privat och ideell sektor. 
 
För optimera ett samarbete är det viktigt att aktörerna kan bidra med olika perspektiv.  
Därför är det bra om aktörerna kommer från minst två olika sektorer, gärna tre. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om minst en samarbetspartner är från privat eller ideell sektor.  
 

Underlag 1 

 
Från vilka sektorer kommer aktörerna i samarbetet?  
 

☐ Privat sektor 

☐ Offentlig sektor 

☐ Ideell sektor 
 

Underlag 2 

 
Ange organisationsnamn och organisationsnummer för de samarbetspartner som 
kommer att delta i ditt projekt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lämplig kompetens 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns samlat en lämplig kompetens i projektet. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det ska samlat finnas lämplig kompetens för området tillgänglig för projektet.  
 
Kompetensen kan antingen finnas inom gruppen bland de deltagande aktörerna, eller så 
kan den erhållas, helt eller delvis, externt, exempelvis genom inköpt expertis. 
 
Beskrivning av lämplig kompetens ska innehålla uppgifter om deltagande aktörer, deras 
roller samt kompetens utifrån erfarenhet och utbildning. 
 
Handläggaren bedömer om tillgänglig samlad kompetens inom projektet är lämplig för 
området. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om projektet samlat har en lämplig kompetens för området. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv den samlade kompetensen för projektet. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Motiverad budget 
 

Urvalskriterium 
 
Totalbudgeten är motiverad utifrån projektets olika mål.  
 

Bedömningsgrund 
 

 
Projektets totalbudget ska motiveras i förhållande till målen som ska vara uppnådda vid 
projektets slut. 
 
Målen ska vara kopplade till projektets beskrivna behov. Målen ska vara formulerade så 
att de går att följa upp. 
 
Projektets totalbudget är efterfrågad och lämnad av sökande i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer rimligheten för både kostnaderna för att nå de olika målen och 
därmed budgeten som helhet. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om projektets totalbudget kan motiveras i förhållande till målen vid projektets 
slut. 
 

Underlag 1 
 
Vilka mål ska uppnås vid projektets slut?   
 

Underlag 2 
 
Hur är varje mål kopplat till projektets beskrivna behov? 
 

Underlag 3 

 
Beskriv hur kostnaden för att nå respektive mål sammanlagt kan motivera den totala 
budgeten.  
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Generell 
urvalsmodul 

 

Resultatet når målgruppen 
 

Urvalskriterium 
 
Projektets resultat når ut till målgruppen. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det finns en plan som beskriver hur resultaten från projektet kommer att tillgängliggöras 
för målgruppen både under och efter avslutat projekt. 
 
Planen ska beskriva hur resultaten kommer att kommuniceras på lämpligt sätt för att 
säkerställa att den identifierade målgruppen nås.  
 
Det är viktigt att målgruppen löpande får tillgång till projektets resultat. Detta säkerställer 
möjligheten att målgruppen redan före projektavslut kan använda, omsätta och 
nyttiggöra resultaten från projektet.  
 
Handläggaren bedömer om planen är rimlig och genomförbar. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en rimlig och genomförbar plan. 
 

Underlag 1 

 
Hur kommer resultaten från projektet att kommuniceras till den identifierade 
målgruppen? 
 

Underlag 2 

 
Hur kommer resultaten från projektet att finnas tillgängliga för målgruppen redan under 
projektets genomförande? 
 

Underlag 3 

 
Hur kommer resultaten från projektet att finnas tillgängliga för målgruppen efter 
projektets avslut? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Efter projektavslut 
 

Urvalskriterium 
 
Det framgår tydligt vad som händer med samarbetet efter projektavslut. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det finns en genomtänkt plan för vad som händer med samarbetet efter projektets 
avslut. 
 
Sökanden har motiverat planen. Planen ska innehålla en tydlig beskrivning, oavsett om 
samarbetet fortsätter eller avslutas.   
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen av vad som händer efter projektslut är rimlig. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges för beskrivning av vad som händer efter projektets avslut. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv vad som händer med samarbetet efter projektets avslut. 
 

 



CAP 2023-2027 – Stöd till samarbete 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 1 av 8 
 

 

 

 

Urvalsmoduler för stöd till samarbete – Livsmedel och 
besöksnäring (134) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Identifierat behov Generell 

Hållbar utveckling  Generell 

Samarbete Generell 

Lämplig kompetens Generell 

Motiverad budget  Generell 

Resultatet når målgruppen  Generell 

Efter projektavslut Generell 

  



CAP 2023-2027 – Stöd till samarbete 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 2 av 8 
 

Generell 
urvalsmodul 

 

Identifierat behov 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet tillgodoser ett identifierat behov. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
En godtagbar behovsbeskrivning ska innehålla följande delar: 
 
1. Behovet av projektet utifrån nuläget inom det sakområde som ansökan avser. 
2. Projektets aktiviteter. 
3. Hur projektet bidrar till att uppfylla det identifierade behovet. 
4. Den målgrupp som projektet riktar sig till. 
5. Vilka pågående eller tidigare insatser det finns inom det sakområde som ansökan avser.  
 
Projektets behov ska utgå från samhällsnyttan. Med samhällsnytta menas de tre 
hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, miljömässig och social. 
 
Projektets aktiviteter ska stämma överens med och kunna kopplas till de aktiviteter som 
redovisas i den bifogade budgetmallen.  
 
Budgetmallen är en obligatorisk bilaga till ansökan. Budgetmallen bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer om projektet har goda möjligheter att uppfylla identifierade 
behov. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges i två steg. 
 
Steg 1. Det finns en godtagbar behovsbeskrivning. 
 
Steg 2. Projektet har goda möjligheter att uppfylla det identifierade behovet, utöver en 
godtagbar behovsbeskrivning.  
 

Underlag 1 

 
Vilket behov finns det av projektet utifrån nuläget inom det sakområde som ansökan 
avser? 
 

Underlag 2 
 
Vilka aktiviteter ingår i projektet? 
 

Underlag 3 
 
Hur bidrar projektet till att uppfylla identifierade behov? 
 

Underlag 4 
 
Vem är målgruppen för projektet? 
 

Underlag 5 
 
Vilka pågående eller tidigare insatser finns det inom det sakområde som ansökan avser? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hållbar utveckling 
 

Urvalskriterium 
 
Projektet bidrar till en hållbar utveckling 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur projektet bidrar till hållbar utveckling över 
längre tid inom en eller flera av de tre hållbarhetsaspekterna: ekonomisk, miljömässig och 
social hållbarhet. 
  
Exempel på ekonomisk hållbarhet:  

• företagens lönsamhet 

• ökad livsmedelsproduktion 
 

Exempel på miljömässig hållbarhet:  

• djurhälsa och djurskydd 

• folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

• utformning av odlingslandskapet för ökad biologisk mångfald 

• minskat läckage till luft och vatten 

• minskad klimatpåverkan 

• anpassning till ändrat klimat 
 

Exempel på social hållbarhet:  

• möjligheten att bo och leva på landsbygden 

• jämställdhet 

• icke-diskriminering 
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen är tillräcklig och relevant. Endast de inmatade 
svaren i e-tjänsten utgör underlag. Eventuella bifogade bilagor beaktas inte.  
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges i tre steg. 
 
Steg 1. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom en hållbarhetsaspekt. 
 
Steg 2. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom två hållbarhetsaspekter. 
 
Steg 3. Projektets resultat bidrar till hållbar utveckling inom tre hållbarhetsaspekter. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt ditt projekt bidrar till hållbar utveckling inom någon av de 
ekonomiska, miljömässiga eller sociala hållbarhetaspekterna.  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
 

Underlag 2 

 
Bidrar ditt projekt till hållbar utveckling även inom en andra hållbarhetsaspekt?  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
 

Underlag 3 

 
Bidrar ditt projekt till hållbar utveckling även inom en tredje hållbarhetsaspekt?  
 
Ange vilken aspekt och på vilket sätt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Samarbete 
 

Urvalskriterium 
 
Aktörerna i samarbetet representerar olika sektorer. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Aktörerna i samarbetet representerar minst två olika sektorer.  
 
Med sektor avses offentlig, privat och ideell sektor. 
 
För optimera ett samarbete är det viktigt att aktörerna kan bidra med olika perspektiv.  
Därför är det bra om aktörerna kommer från minst två olika sektorer, gärna tre. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om minst en samarbetspartner är från privat eller ideell sektor.  
 

Underlag 1 

 
Från vilka sektorer kommer aktörerna i samarbetet?  
 

☐ Privat sektor 

☐ Offentlig sektor 

☐ Ideell sektor 
 

Underlag 2 

 
Ange organisationsnamn och organisationsnummer för de samarbetspartner som 
kommer att delta i ditt projekt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lämplig kompetens 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns samlat en lämplig kompetens i projektet. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det ska samlat finnas lämplig kompetens för området tillgänglig för projektet.  
 
Kompetensen kan antingen finnas inom gruppen bland de deltagande aktörerna, eller så 
kan den erhållas, helt eller delvis, externt, exempelvis genom inköpt expertis. 
 
Beskrivning av lämplig kompetens ska innehålla uppgifter om deltagande aktörer, deras 
roller samt kompetens utifrån erfarenhet och utbildning. 
 
Handläggaren bedömer om tillgänglig samlad kompetens inom projektet är lämplig för 
området. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om projektet samlat har en lämplig kompetens för området. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv den samlade kompetensen för projektet. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Motiverad budget 
 

Urvalskriterium 
 
Totalbudgeten är motiverad utifrån projektets olika mål.  
 

Bedömningsgrund 
 

 
Projektets totalbudget ska motiveras i förhållande till målen som ska vara uppnådda vid 
projektets slut. 
 
Målen ska vara kopplade till projektets beskrivna behov. Målen ska vara formulerade så 
att de går att följa upp. 
 
Projektets totalbudget är efterfrågad och lämnad av sökande i annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer rimligheten för både kostnaderna för att nå de olika målen och 
därmed budgeten som helhet. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges om projektets totalbudget kan motiveras i förhållande till målen vid projektets 
slut. 
 

Underlag 1 
 
Vilka mål ska uppnås vid projektets slut?   
 

Underlag 2 
 
Hur är varje mål kopplat till projektets beskrivna behov? 
 

Underlag 3 

 
Beskriv hur kostnaden för att nå respektive mål sammanlagt kan motivera den totala 
budgeten.  
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Generell 
urvalsmodul 

 

Resultatet når målgruppen 
 

Urvalskriterium 
 
Projektets resultat når ut till målgruppen. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det finns en plan som beskriver hur resultaten från projektet kommer att tillgängliggöras 
för målgruppen både under och efter avslutat projekt. 
 
Planen ska beskriva hur resultaten kommer att kommuniceras på lämpligt sätt för att 
säkerställa att den identifierade målgruppen nås.  
 
Det är viktigt att målgruppen löpande får tillgång till projektets resultat. Detta säkerställer 
möjligheten att målgruppen redan före projektavslut kan använda, omsätta och 
nyttiggöra resultaten från projektet.  
 
Handläggaren bedömer om planen är rimlig och genomförbar. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns en rimlig och genomförbar plan. 
 

Underlag 1 

 
Hur kommer resultaten från projektet att kommuniceras till den identifierade 
målgruppen? 
 

Underlag 2 

 
Hur kommer resultaten från projektet att finnas tillgängliga för målgruppen redan under 
projektets genomförande? 
 

Underlag 3 

 
Hur kommer resultaten från projektet att finnas tillgängliga för målgruppen efter 
projektets avslut? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Efter projektavslut 
 

Urvalskriterium 
 
Det framgår tydligt vad som händer med samarbetet efter projektavslut. 
 

Bedömningsgrund 
 

 
Det finns en genomtänkt plan för vad som händer med samarbetet efter projektets 
avslut. 
 
Sökanden har motiverat planen. Planen ska innehålla en tydlig beskrivning, oavsett om 
samarbetet fortsätter eller avslutas.   
 
Handläggaren bedömer om beskrivningen av vad som händer efter projektslut är rimlig. 
 

Poängkrav 
 

 
Poäng ges för beskrivning av vad som händer efter projektets avslut. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv vad som händer med samarbetet efter projektets avslut. 
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Urvalsmoduler för EIP – innovationsprojekt (141) 
Avser år 2023 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler: 
 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Identifiera behovet Generell 

Slutresultat till kunderna Generell 

Lönsamhet för kunden Generell 

Lönsamhet inom näringen/branschen Generell 

Lönsamhet för produktägaren Generell 

Miljömässig och social hållbarhet Generell 

Originalitet Generell 

Konkurrens Generell 

Marknadsinträde  Generell 

Samarbetsgruppen Generell 

Ömsesidigt kunskapsutbyte Generell 

Budget Generell 

Aktiviteter Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Identifiera behovet 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns ett identifierat behov av idén hos kunderna. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska identifiera ett nutida eller framtida möjligt behov hos kunderna. Nutida 
behov ska styrkas. Framtida behov ska motiveras. 
 
Framtida behov kan vara ett behov som kunder i dagsläget inte efterfrågar. Efter 
införandet av projektet kommer ett tydligt behov att framträda. Ett exempel är när 
iPhone startade trenden med smartphones.  
 
Kunder är de som kommer att köpa eller använda den produkt eller tjänst som den 
innovativa idén leder till. 
 
Innovativ idé är en principiellt ny idé som kan göra insteg på en marknad som produkt 
eller tjänst och på något sätt kan nyttiggöras och skapa mervärde.  
 
Innovation är en uppfinning eller en ny idé som gjort insteg på marknaden och därmed 
skapat värde för användare. En innovation kan beskrivas med hjälp av graden av 
originalitet och graden av insteg på marknaden. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Stöd till innovationsprojekt 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om det finns ett identifierat behov hos definierade kunder. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv behovet som ligger till grund för din idé. 
 

Underlag 2 
 
Beskriv vilka de troliga kunderna är och hur din idé möter ett behov hos kunderna. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Slutresultat till kunderna 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns en färdig produkt eller tjänst som tillgodoser ett identifierat behov. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska beskriva det resultat som kommer att finnas när EIP-finansieringen är 
avslutad och vad som då ska föras ut till kunderna. 
 
Innovation är en uppfinning eller en ny idé som gjort insteg på marknaden och därmed 
skapat värde för användare. En innovation kan beskrivas med hjälp av graden av 
originalitet och graden av insteg på marknaden. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Stöd till innovationsprojekt 
 
TRL (Technology Readiness Levels) är en vedertagen modell för att definiera en 
teknikprodukts utvecklingsnivå. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Stöd till innovationsprojekt 
 
Det finns nio nivåer för innovativa idéer av teknisk karaktär. 
 
TRL 1. Grundforskning/grundläggande principer observerade 
TRL 2. Teknikkoncept formulerade 
TRL 3. Experimentella bevis på konceptets potential finns 
TRL 4. Teknisk validering i laboratoriemiljö  
TRL 5. Validering av komponent/delsystem i simulerad miljö 
TRL 6. Demonstration av modell eller prototyp i simulerad miljö 
TRL 7. Demonstration av prototyp i driftsmiljö 
TRL 8. Färdigutvecklat system är klart för produktion vilket verifierats av produktägaren 
eller den som tar resultatet ut på marknaden 
TRL 9. Produkten/tjänsten används med framgång 
 
Produktägaren är den som kommer att förvalta, tillverka varan eller leverera tjänsten och 
föra ut det resultat som finns när EIP-finansieringen är avslutad till kunderna. 
 
Innovativ idé av icke teknisk karaktär är till exempel tjänster, metoder, processer, 
standarder eller rutiner.   
 
Jordbruksverket bedömer utvecklingsnivån vid projektstart och vid projektslut, för både 
idéer av teknisk karaktär och för idéer av icke teknisk karaktär. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om det finns en tydlig beskrivning av vad som kan föras ut till kunderna. 
 
Idéer av teknisk karaktär ges poäng om nivån vid projektstart är TRL 3–6 och nivån vid 
projektslut nått TRL 8–9. 
 
Idéer av icke teknisk karaktär ges poäng utifrån beskrivningen. 
 

Underlag 1 
 

Beskriv vad som är resultatet vid projektslut och vad som då kan föras ut till kunderna. 
 

Underlag 2 

 
Vilken utvecklingsnivå har din idé vid projektstart? 
 
Endast ett svar möjligt. 
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☐ TRL 3: Experimentella bevis på konceptets potential finns  

☐ TRL 4: Teknisk validering i laboratoriemiljö  

☐ TRL 5: Validering av komponent/delsystem i simulerad miljö 

☐ TRL 6: Demonstration av modell eller prototyp i simulerad miljö 

 

☐ Icke teknisk karaktär  
 

Underlag 3 

 
Vilken utvecklingsnivå har din idé vid projektslut? 
 
Endast ett svar möjligt. 
 

☐ TRL 8: Färdigutvecklat system är verifierat av produktägaren eller den som tar 
resultatet ut på marknaden 

☐ TRL 9: Produkten/tjänsten används med framgång 

 

☐ Icke teknisk karaktär  
 

Underlag 4 
 
Motivera dina val av utvecklingsnivå vid både projektstart och projektslut. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamhet för kunden 
 

Urvalskriterium 
 
Den innovativa idén bidrar till ökad lönsamhet och/eller nytta för kunden. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska beskriva det slutresultat från projektet som kan bidra till ökad 
lönsamhet och/eller nyttan för kunden. 
 
Lönsamhet beräknas som avkastning på total investeringskostnad (ROI, Return of 
Investment). Beräkningarna ska bygga på aktuella prisuppgifter och rimliga antaganden 
om marknadens storlek och möjliga marknadsandelar. Beräknat värde av ROI skall 
redovisas, även om resultatet är noll eller negativt. Beräkningar görs i urvalsmallen. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Stöd till innovationsprojekt 
 
Nytta är fördelar som inte lätt kan beräknas i ekonomiska termer, men ändå är viktiga för 
företagets utveckling.  
 
Kunder är de som kommer att köpa eller använda den produkt eller tjänst som den 
innovativa idén leder till. 
 
Innovativ idé är en principiellt ny idé som kan göra insteg på en marknad eller på något 
sätt nyttiggöras och skapa mervärde. 
 
Jordbruksverket bedömer om lönsamhet och/eller nytta uppnås baserat på lämnade svar. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om projektets slutresultat bidrar till ökad lönsamhet och/eller nytta för 
kunden. 
 

Underlag 1 

 
Ange beräknat värde för ROI. 

 
Hämta värdet i urvalsmallen och ange värdet. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 

 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  

 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 
 
Beskriv den nytta som projektets slutresultat har för kunden. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamhet inom näringen/branschen 
 

Urvalskriterium 

 
Den innovativa idéns slutresultat bidrar till förbättrad lönsamhet för näringen/ 
branschen genom ökad konkurrenskraft och/eller ökad nytta. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet för näringen/branschen kan förbättras genom att projektets slutresultat 
bidrar till ökad konkurrenskraft och/eller ökad nytta. 
 
Ökad konkurrenskraft uppnås genom en större affärsmässighet eller en starkare ställning 
inom den berörda näringen/branschen. 
 
Ökad nytta avser fördelar som inte lätt kan räknas hem i ekonomiska termer men ändå är 
viktiga för näringen/branschen.  
 
Med näring/bransch menar vi primärproduktionen inom jordbruks-, trädgårds- (inklusive 
akvaponi) och rennäringen, samt förädlingsföretag fram till konsumtion. 
 
Innovativ idé är en principiellt ny idé som kan göra insteg på en marknad eller på något 
sätt nyttiggöras och skapa mervärde. 
 
Ett sätt att tydligt visa på ökad lönsamhet och/eller nytta är att kvantifiera vilken effekt 
den innovativa idén kommer att resultera i. 
 
Jordbruksverket bedömer om förbättrad lönsamhet och/eller nytta uppnås inom berörd 
näring/bransch. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om projektets slutresultat bidrar till förbättrad lönsamhet och/eller nytta 
inom den berörda näringen/branschen. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt projektets slutresultat kommer att bidra till förbättrad lönsamhet 
och/eller nytta inom den berörda näringen/branschen. 
 

Underlag 2 
 
Motivera och kvantifiera ditt svar. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamhet för produktägaren 
 

Urvalskriterium 
 
Resultatet från den innovativa idén kan bidra till ökad lönsamhet för produktägaren. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska beskriva vem som är produktägaren. Sökande ska också redogöra för 
den ekonomiska situationen över tid från det att projektmedlen från EIP har tagit slut och 
fram till det att den innovativa idén blir lönsam. 
 
Lönsamhet beräknas som avkastning på total investeringskostnad (ROI, Return of 
Investment). Beräkningarna ska bygga på aktuella prisuppgifter och rimliga antaganden 
om marknadens storlek och möjliga marknadsandelar. Beräknat värde av ROI skall 
redovisas, även om resultatet är noll eller negativt. Beräkningar görs i urvalsmallen. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Stöd till innovationsprojekt 
 
Innovativ idé är en principiellt ny idé som kan göra insteg på en marknad eller på något 
sätt nyttiggöras och skapa mervärde. 
 
Med produktägare menar vi den/de organisationer som kommer att förvalta, tillverka 
varan eller leverera tjänsten och till kund föra ut det resultat som finns när EIP-
finansieringen är avslutad. 
 
Jordbruksverket bedömer om lönsamhet uppnås baserat på svaren på frågorna. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i tre steg. 
Steg 1. Det är tydligt vem som är varans eller tjänstens produktägare. 
 
Steg 2. ROI är beräknat för produktägaren. 
 
Steg 3. Det finns en långsiktig plan för den ekonomiska situationen från det att EIP-
finansieringen är avslutad, och fram till att den innovativa idén blir lönsam. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv vem eller vilka som kommer att förvalta och tillverka varan eller leverera tjänsten 
och till kunderna föra ut det resultat som finns när EIP-finansieringen är avslutad. 
 

Underlag 2 

 
Ange beräknat värde för ROI. 

 
Hämta värdet i urvalsmallen och ange värdet. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 4 

 
Beskriv den ekonomiska situationen, över tid, efter det att EIP-finansieringen är avslutad, 
och fram till att den innovativa idén blir lönsam. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Miljömässig och social hållbarhet 
 

Urvalskriterium 
 

Den innovativa idén bidrar till ökad miljömässig och/eller social hållbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska visa att den innovativa idén kan bidra till ökad miljömässig och/eller 
social hållbarhet.  
 
Det är ofta svårt att bedöma miljönytta eller social nytta med en åtgärd då sambanden är 
komplexa samt att den innovativa idén inte är förverkligad och effekter då inte lätt kan 
mätas. Därför är det viktigt att sökanden så långt det är möjligt tydligt beskriver och 
motiverar effekterna på hållbarhet och hur stor andel av kundgruppen som kan komma 
att använda den innovativa idén. 
 
Med kundgrupp avses den målgrupp som projektet riktar sig till. De faktiska kunderna är 
en delmängd av kundgruppen. 
 

 
 
Varje valt område ska beskrivas utifrån effekt på hållbarhet och andel av kundgruppen 
som påverkas. 
  
Fyra olika utfall är möjliga: 
A. Liten effekt på hållbarhet och få som antas använda idén. 
B1. Liten effekt på hållbarhet men många som antas använda idén. 
B2. Stor effekt på hållbarhet men få som antas använda idén. 
C. Stor effekt på hållbarhet och många som antas använda idén. 
 
Det finns exempel på hur tidigare projekt skulle ha klassats utifrån effekt på hållbarhet 
och andel av kundgruppen som påverkas. Mer information finns på Jordbruksverkets 
webbplats: 
 
Stöd till innovationsprojekt 
 
Jordbruksverket bedömer rimligheten i de inlämnade uppgifterna. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg: 
 
Steg 1. Minst ett alternativ inom B1 eller B2. 
 
Steg 2. Minst ett alternativ inom C 
 

Underlag 1 

 
Inom vilket område påverkar din innovativa idé den miljömässiga och/eller sociala 
hållbarheten? 
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Välj minst ett och högst tre områden. 
 

☐ Anpassning till ändrat klimat  

☐ Minskade utsläpp av växthusgaser  

☐ Minskade utsläpp av ammoniak 

☐ Effektivare energianvändning 

☐ Ökad tillgång på och användning av förnybar energi 

☐ Förbättrad vattenförvaltning (inkl. hantering av gödsel och växtskyddsmedel) 

☐ Förbättring av markens produktionsförmåga 

☐ Ökad kolinlagring 

☐ Återställande, bevarande eller ökning av biologisk mångfald 

☐ Bättre djurvälfärd och djurhälsa 

☐ Bättre arbetsmiljö 

☐ Annat, t.ex. social hållbarhet  
 

Underlag 2 

 
För första valda området, motivera effekt på hållbarhet och andel av kundgruppen som 
antas använda idén. 
 
Ange A, B1, B2 eller C i ditt svar.  
 
Ange eventuella referenser som styrker din motivering. 
 

Underlag 3 

 
För andra valda området, motivera effekt på hållbarhet och andel av kundgruppen som 
antas använda idén.  
 
Ange A, B1, B2 eller C i ditt svar. 
 
Ange eventuella referenser som styrker din motivering. 
 

Underlag 4 

 
För tredje valda området, motivera effekt på hållbarhet och andel av kundgruppen som 
antas använda idén.  
 
Ange A, B1, B2 eller C i ditt svar. 
 
Ange eventuella referenser som styrker din motivering. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Originalitet 
 

Urvalskriterium 
 
Idén är originell och finns inte på marknaden idag. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska beskriva på vilket sätt den innovativa idén är originell. 
 
En innovativ idé är en principiellt ny idé som kan göra insteg på en marknad eller på något 
sätt kan nyttiggöras och skapa mervärde. 
 
En idé är originell när den skiljer sig väsentligt från det som är känt sedan tidigare på 
marknaden för den berörda branschen och ligger inte nära till hands för den som är 
kunnig inom innovationens område. 
 
Ett sätt att bedöma originalitet är att ange hur idén kan skyddas mot kopiering.  
 
Ytterligare vägledning för hur innovationer kan skyddas finns hos Patent och 
registreringsverket (PRV). Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Stöd till innovationsprojekt 
  
Jordbruksverket bedömer om idén är originell. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om den innovativa idén är originell. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv på vilket sätt din innovativa idé är originell. 
 

Underlag 2 

 
Ange alternativ för hur du avser att skydda idén. Du kan ange flera alternativ. 
 

☐ Patent 

☐ Designskydd/ mönsterskydd 

☐ Copyright 

☐ Varumärkesskydd 

☐ Företagshemlighet 

☐ Annat, till exempel patent finns i andra länder 

☐ Inte relevant (icke teknisk karaktär) 
 

Underlag 3 
 
Motivera de alternativ som du valt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Konkurrens 
 

Urvalskriterium 
 
Befintliga lösningar och konkurrerande aktörer är kartlagda.  
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska beskriva befintliga lösningar och aktörer på marknaden som på olika sätt 
kan komma att konkurrera med den innovativa idéns slutresultat. 
 
Jordbruksverket bedömer om kartläggningen är tillräcklig. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges för en tillräcklig kartläggning av konkurrerande lösningar och aktörer. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv befintliga lösningar och aktörer som kan konkurrera med er idé. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Marknadsinträde 
 

Urvalskriterium 
 
Det finns en plan för marknadsinträdet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska beskriva marknadsinträde och marknadsstrategi. 
 
Marknadsinträdet utförligt beskrivet om följande punktera ingår:  
 

• Hur produkten eller tjänsten görs känd för marknaden.  

• När produkten eller tjänsten finns tillgänglig på marknaden och när olika 
försäljningsmål nås. 

• Vem som marknadsför och vem som säljer produkten eller tjänsten. 
 
Ett otillräckligt marknadsinträde karaktäriseras av orimliga antaganden och att det inte 
tydligt framgår hur framtagen produkt eller tjänst ska spridas till kunden. 
 
En marknadsstrategi är utförligt beskriven om det framgår hur den kan motivera kunden 
att använda eller köpa produkten eller tjänsten och hur strategin ska användas. 
 
Jordbruksverket bedömer om beskrivningen av marknadsinträdet och marknadsstrategin 
är tillräckligt utförligt beskrivna.  
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om marknadsinträde och marknadsstrategi är tillräckligt tydligt beskrivna. 
 

Underlag 1 

 
För framtagen produkt eller tjänst, beskriv hur den ska marknadsintroduceras, när den är 
tillgänglig på marknaden och olika försäljningsmål ska nås. 
 

Underlag 2 
 
Beskriv vem som ska stå för marknadsföring och försäljning. 
 

Underlag 3 
 
Beskriv marknadsstrategins innehåll och hur den kommer att användas. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Samarbetsgruppen 
 

Urvalskriterium 
 
Samarbetsgruppen har en lämplig sammansättning.  
  

Bedömningsgrund 

 
Samarbetsgruppen har en lämplig sammansättning om deltagarna tillsammans? har de 
kunskaper och erfarenheter som krävs för att genomföra projektet och planera 
marknadsintroduktionen. 
 
En kompetensprofil ska innehålla det här: 

- namn på person 
- namn på organisation 
- roll i projektet 
- utbildning 
- erfarenhet, till exempel yrkes-, bransch- och projekterfarenhet  

 
All relevant information ska ingå i svarsrutan. För varje person kan max 1 000 tecken 
användas. Eventuellt bifogade CV kommer inte att beaktas. 
 
En eller flera deltagare i projektet som är potentiella kunder kan bidra med unika 
perspektiv som kan öka ett projekts marknadsrelevans. Det är därför betydelsefullt att 
projektet säkerställer att en potentiell kund får en aktiv roll i projektet. En kund är den 
som köper produkten av projektet, och kan vara slutkund eller part i produktkedjan.  
 
Jordbruksverket bedömer om gruppen har tillräcklig kompetens och om en potentiell 
kund är aktiv i projektet. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg: 
 
Steg 1. Gruppen har tillsammans tillräcklig kompetens. 
 
Steg 2. Potentiell kund är aktiv i projektet. 
 

Underlag 1 
 
Ange de kompetensprofiler som ingår i samarbetsgruppen. 
 

Underlag 2 

 
Motivera på vilket sätt gruppens samlade kompetens är tillräcklig för att genomföra 

projektet. 
 

Underlag 3 

 
Beskriv på vilket sätt deltagare som är potentiell kund kommer att ha en aktiv roll i 
projektet? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ömsesidigt kunskapsutbyte 
 

Urvalskriterium 
 
Ökad samverkan och utbyte mellan forskning och praktisk verksamhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Samverkan i projektet stödjer ömsesidig kunskapsöverföring mellan forskning, ny teknik 
och praktisk verksamhet inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring.  
 
Kunskapsöverföring kan innebära antingen att forskningen drar nytta av erfarenheter och 
insikter från praktisk verksamhet eller att forskningsresultat omsätts till ny teknik eller 
nya metoder för praktisk användning. 
 
Att omsätta forskningsresultat till praktisk verksamhet betyder att resultaten kommer till 
användning. 
 
Praktisk verksamhet avser här verksamhet inom de gröna näringarna, dvs. jordbruks-, 
trädgårds- (inklusive akvaponi) och rennäringen, samt förädlingsföretag fram till 
konsumtion. 
 
Forskning kan exempelvis avse ny teknik eller nya metoder inom de gröna näringarna.  
 
Jordbruksverket bedömer om projektet bidrar till samverkan och kunskapsöverföring i 
tillräcklig omfattning. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg: 
 
Steg 1. Projektet bidrar till ökad samverkan mellan forskning och praktisk verksamhet.  
 
Steg 2: Projektet bidrar till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk verksamhet. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till ökad samverkan mellan forskning och praktisk 
verksamhet. 
  

Underlag 2 

 
Beskriv hur projektet bidrar till ökad kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk 
verksamhet. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Budget 
 

Urvalskriterium 
 

Budgeten är relevant och rimlig i förhållande till vad projektet avser att leverera. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande har en budget som är relevant och rimlig i förhållande till vad projektet 
avser att leverera. 
 
Budgeten visar hur kostnaden för varje post har räknats fram och vad kostnaden avser. 
 
Att budgeten är relevant innebär att det tydligt framgår att kostnadsposterna är 
nödvändiga för att genomföra projektet. 
 
Att budgeten är rimlig innebär att kostnadsposter tas upp till den minsta nivå som behövs 
för att kunna uppnå det resultat som projektet syftar till i respektive arbetspaket. 
Bedömningen innefattar både enskilda kostnadsposter och budgeten som helhet. 
 
Exempel på budgetar med instruktioner för hur man fyller i budgetmallen. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Stöd till innovationsprojekt 
 
Jordbruksverket bedömer om budgeten motsvarar kraven på relevans och rimlighet. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om budgeten är relevant och rimlig i förhållande till vad projektet avser att 
leverera. 
 

Underlag 1 

 
Din budget måste vara både rimlig och relevant i förhållande till vad projektet avser att 
leverera.  
 
Budgeten är en obligatorisk bilaga till ansökan. Budgeten bifogas enligt instruktioner i 
annat avsnitt i ansökan. 
 

Underlag 2 
 
Beskriv varför du anser att den bifogade budgeten är relevant och rimlig. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Aktiviteter 
 

Urvalskriterium 

 
Aktiviteter listade i budgeten visar tydligt och enkelt vad projektet avser att göra och vem 
som kommer att göra vad. 
 

Bedömningsgrund 

 
Aktiviteter är listade och grupperade för olika arbetspaket som redovisas i projektets 
budget. 
 
Före varje arbetspaket anges vilka aktiviteter som skal utföras och vem som ska utföra 
respektive aktivitet.  
 
Exempel på budgetar som tydligt visar hur aktiviteter redovisas för olika arbetspaket och 
instruktioner för hur man fyller i budgetmallen. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Stöd till innovationsprojekt 
 
Jordbruksverket bedömer om arbetspaketen i budgeten motsvarar kraven på tydlighet. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om aktiviteterna i budgeten är fördelade i olika arbetspaket där det tydligt 
framgår vad som ska utföras och vem som ska utföra respektive aktivitet. 
 

Underlag 1 

 
Aktiviteterna i budgeten ska listas och grupperas i olika arbetspaket. Det ska vara tydligt 
vad varje aktivitet innebär och vem som ska utföra den.  
 
Budgeten är en obligatorisk bilaga till ansökan. Budgeten bifogas enligt instruktioner i 
annat avsnitt i ansökan. 
 

 



CAP 2023-2027 – Innovationsstöd inom EIP-Agri – bilda grupp 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 1 av 5 
 

 

 

 

Urvalsmoduler för innovationsstöd inom EIP-Agri –  
bilda grupp (142) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Identifiera behov och lösning Generell 

Lönsamhet, konkurrenskraft och nytta Generell 

Miljömässig och social hållbarhet Generell 

Originalitet  Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Identifiera behov och lösning 
 

Urvalskriterium 

 
Det finns ett identifierat behov hos kunderna och det finns en innovativ idé som ger en 
beskriven lösning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska beskriva ett nutida eller framtida möjligt behov hos kunderna. Nutida 
behov ska styrkas. Framtida behov ska motiveras. 
 
Framtida behov kan vara ett behov som kunder i dagsläget inte efterfrågar. Efter 
införandet av projektet kommer ett tydligt behov att framträda. Ett exempel är när 
iPhone startade trenden med smartphones.  
 
Kunder är de som kommer att köpa eller använda den produkt eller tjänst som den 
innovativa idén leder till. 
 
Innovativ idé är en principiellt ny idé som kan göra insteg på en marknad som produkt 
eller tjänst och på något sätt kan nyttiggöras och skapa mervärde. 
 
Innovation är uppfinning eller ny idé som gjort insteg på marknaden och därmed skapat 
värde för användare. En innovation kan beskrivas med hjälp av graden av originalitet och 
graden av insteg på marknaden. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Stöd för att bilda en innovationsgrupp 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i två steg: 
Steg 1. Det finns ett identifierat behov hos definierade kunder. 
Steg 2. Det finns en tydlig beskrivning av den produkt eller tjänst som möter kundernas 
behov. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv behovet som ligger till grund för din idé. 
 

Underlag 2 
 
Beskriv de troliga kunderna. 
 

Underlag 3 
 
Beskriv den produkt eller tjänst som möter kundernas behov. 
 

 

  



CAP 2023-2027 – Innovationsstöd inom EIP-Agri – bilda grupp 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 3 av 5 
 

Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamhet, konkurrenskraft och nytta 
 

Urvalskriterium 

 
Den innovativa idén bidrar till ökad konkurrenskraft och/eller nytta för 
näringen/branschen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska beskriva hur den innovativa idén ökar konkurrenskraften och/eller 
nyttan i den berörda näringen/branschen. 
 
Med näring/bransch menar vi primärproduktionen inom jordbruks-, trädgårds- (inklusive 
akvaponi) och rennäringen och förädlingsföretag fram till konsumtion. 
 
Med nytta menar vi fördelar som inte lätt kan räknas hem i ekonomiska termer men ändå 
är viktiga för näringen/branschen.  
 
Med Innovativ idé menar vi en principiellt ny idé som kan göra insteg på en marknad eller 
på något sätt nyttiggöras och skapa mervärde för berörd näring/bransch. 
 
Jordbruksverket bedömer om lönsamhet och/eller nytta uppnås baserat på svaren på 
frågorna. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om den innovativa idén ökar konkurrenskraft och/eller nytta för berörd 
näring/bransch. 
 

Underlag 1 

 
Beskriv på vilket sätt den innovativa idén kommer att bidra till ökad konkurrenskraft 
och/eller nytta för den berörda näringen/branschen? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Miljömässig och social hållbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Den innovativa idén bidrar till ökad miljömässig och/eller social hållbarhet. 

 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande skall visa att den innovativa idén kan bidra till miljömässig och/eller social 
hållbarhet.  
 
Det är ofta svårt att bedöma miljönytta eller social nytta med en åtgärd då sambanden är 
komplexa samt att den innovativa idén inte är förverkligad och effekter då inte lätt kan 
mätas. Därför är det angeläget att sökanden så långt det är möjligt tydligt beskriver 
effekterna på hållbarhet. 
 
Jordbruksverket bedömer rimligheten i de inlämnade uppgifterna. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om den innovativa idén bidrar till en ökad miljömässig- och/eller social 
hållbarhet. 
 

Underlag 1 

 
Inom vilket område påverkar din innovativa idé den miljömässiga och/eller sociala 
hållbarheten? 
 
Välj minst ett och högst tre områden.  
[max tre svar möjliga] 
 

☐ Anpassning till ändrat klimat  

☐ Minskade utsläpp av växthusgaser  

☐ Minskade utsläpp av ammoniak 

☐ Effektivare energianvändning 

☐ Ökad tillgång på och användning av förnybar energi 

☐ Förbättrad vattenförvaltning (inkl. hantering av gödsel och växtskyddsmedel) 

☐ Förbättring av markens produktionsförmåga 

☐ Ökad kolinlagring 

☐ Återställande, bevarande eller ökning av biologisk mångfald 

☐ Bättre djurvälfärd och djurhälsa 

☐ Bättre arbetsmiljö 

☐ Annat, t.ex. social hållbarhet 
 

Underlag 2 

 
Motivera på vilket sätt din innovativa idé bidrar till miljömässig och/eller social hållbarhet 
utifrån de områden som du har valt. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Originalitet 
 

Urvalskriterium 
 
Idén är originell och finns inte på marknaden idag. 
 

Bedömningsgrund 

 
Den sökande ska beskriva på vilket sätt den innovativa idén är originell på den aktuella 
marknaden för den berörda branschen. 
 
En innovativ idé är en principiellt ny idé som kan göra insteg på en marknad som produkt 
eller tjänst och på något sätt kan nyttiggöras och skapa mervärde. 
 
En idé är originell när den skiljer sig väsentligt från det som är känt sedan tidigare på 
marknaden för berörd bransch.  
 
Vill du läsa mer om hur idéer kan skyddas så finns information på Patent- och 
registreringsverket. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Stöd för att bilda en innovationsgrupp 
 
Jordbruksverket bedömer om idén är originell. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om den innovativa idén är originell för aktuell marknad. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv på vilket sätt din innovativa idé är originell för den aktuella marknaden. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Djurstallar eller inhysningssystem (151) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

 

  



CAP 2023-2027 - Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, exkl minskad ammoniakavgång 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 4 av 9 

Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Energiskog (152) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Täckdikning (153) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

 

  



CAP 2023-2027 - Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, exkl minskad ammoniakavgång 
 

Version 2023-02-02 
 

Sida 4 av 9 

Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Växthus och odlingstunnlar (154) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Torkning och lagring efter skörd (155) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Rennäring (156) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – 
Utrustning (157) 
Avser år 2023. 
 

 

Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet  Generell 

Lönsamt företag  Generell 

Lönsam investering  Generell 

Behov av stöd  Generell 

Minskad sårbarhet  Generell 

Ökad marknadsanpassning  Generell 

Geografiskt område  Valbar 

Prioriterad bransch  Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och 
eventuella medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i åtta steg. 
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 20  
Steg 2. 20 ≤ FVK < 40 
Steg 3. 40 ≤ FVK < 60 
Steg 4. 60 ≤ FVK < 80 
Steg 5. 80 ≤ FVK < 100 
Steg 6. 100 ≤ FVK < 120 
Steg 7. 120 ≤ FVK < 140 
Steg 8. FVK ≥140 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat 
före finansiellt netto dividerat med omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg. 
 
Vinstmarginal (VM) efter investering: 
 
Steg 1. 3 ≤ VM < 6 procent 
Steg 2. 6 ≤ VM < 9 procent 
Steg 3. 9 ≤ VM < 12 procent  
Steg 4. 12 ≤ VM < 15 procent 
Steg 5. VM ≥ 15 procent 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9 Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
  

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad sårbarhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med 
oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.  
 
Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, 
ny produktionsgren och integrering av produktion.  
 
Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel 
åtgärder som stärker företagets position på marknaden och övergång till ekologisk 
produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. 
 

Underlag 1 
 
Hur leder investeringen till att företaget blir mindre sårbart? 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad marknadsanpassning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. 
Här omfattas inte förädling. 
 
Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som 
leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en 
gårdsbutik, REKO-ring eller liknande. 
 
Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, 
torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. 
 

Underlag 1 
 
På vilket sätt leder investeringen till ökad marknadsanpassning? 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Geografiskt område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat geografiskt område är ett eller flera områden som prioriteras regionalt, till 
exempel i en regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi.  
 
Kartor med prioriterade geografiska områden finns tillgängliga hos handläggande 
myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 
Det geografiska läget för investeringen ska vara markerat på bifogad karta. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen sker inom prioriterat geografiskt område. 
 

Underlag 1 

 
Bifoga karta som visar det geografiska läget där du gör din investering.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Valbar 
 urvalsmodul 

 

Prioriterad bransch 
 

 
Urvalskriterium 
 

 
Investeringen görs i en prioriterad bransch. 
 

 
Bedömningsgrund 
 

 
Prioriterade branscher:  

• mjölkproduktion 

• köttproduktion 

• grisuppfödning 

• fjäderfäuppfödning 

• växtodling 

• trädgårdsodling 

• rennäring 

• annan bransch 
 
Regionalt prioriterad bransch är en bransch som prioriteras regionalt, till exempel i en 
regional utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. 
 
Planer med prioriterade branscher finns tillgängliga hos handläggande myndighet. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

 
Poängkrav 
 

 
Poäng ges om investeringen sker inom relevant bransch som prioriterats regionalt. 
 

 
Underlag 1 
 

 
Ange inom vilken relevant bransch investeringen görs. 

☐ Mjölkproduktion 

☐ Köttproduktion 

☐ Grisuppfödning 

☐ Fjäderfäuppfödning 

☐ Växtodling 

☐ Trädgårdsodling 

☐ Rennäring 

☐ Annan bransch 
 

 
Underlag 2 
 

 
Om du har valt annan bransch, ange vilken. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft  
-  Minskad ammoniakavgång (158) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 
 

Urvalsmodul Generell eller valbar 

Investeringsalternativ Generell 

Minskad ammoniakavgång Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Investeringsalternativ 
 

Urvalskriterium 
 
Investering i konstruktion eller utrustning som minskar ammoniakavgången. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen avser något av följande tre alternativ:  

• tak över gödselvårdsanläggning 

• myllningsaggregat 

• utrustning för surgörning av gödsel 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen avser ett av de listade alternativen. 
 

Underlag 1 

 
Ange det alternativ din investering avser.  
 

☐ Tak över gödselvårdsanläggning 

☐ Myllningsaggregat 

☐ Utrustning för surgörning av gödsel 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Minskad ammoniakavgång 
 

Urvalskriterium 
 
Investering i konstruktion eller utrustning som minskar ammoniakavgången. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringens ska leda till minskad ammoniakavgång.  
 
Minskningen beräknas i kilo ammoniak per investerad krona. Beräkningen tar hänsyn till 
investeringens livslängd. 
 
Investeringens minskade ammoniakavgång räknas fram i ammoniakmallen för ökad 
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i tio steg för minskad ammoniakavgång per krona (MA). 
 
Steg 1. 0 ≤ MA < 0,05  
Steg 2. 0,05 ≤ MA < 0,10 
Steg 3. 0,10 ≤ MA < 0,15 
Steg 4. 0,15 ≤ MA < 0,20 
Steg 5. 0,20 ≤ MA < 0,25 
Steg 6. 0,25 ≤ MA < 0,30 
Steg 7. 0,30 ≤ MA < 0,35 
Steg 8. 0,35 ≤ MA < 0,40 
Steg 9. 0,40 ≤ MA < 0,45 
Steg 10. MA ≥ 0,45 
 

Underlag 1 

 
Ange minskad mängd ammoniak per investerad krona. 
  
Hämta värdet i ammoniakmallen och ange värdet med två decimaler. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld mall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för diversifiering till annat 
än jordbruk (161) 
Avser år 2023 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler: 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Ökad lönsamhet Generell 

Lönsamt företag Generell 

Lönsam investering Generell 

Behov av stöd Generell 

Ökad sysselsättning Generell 

Nystartat företag Generell 

Ökad digitalisering Generell 

Prioriterat område Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad lönsamhet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen ökar förädlingsvärdet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företagets förädlingsvärde (FV) är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. 
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader 
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.   
 
Total investering avser hela investeringen i kronor. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är 
företagets ökade förädlingsvärde (FV) dividerat med totala investeringen. 
 
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas automatiskt i urvalsmallen för stödet. 
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är 
angivna i urvalsmallen. Bokslut skal bifogas för både sökanden och eventuella 
medsökande företag. 
 
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fyra steg.  
 
Förädlingsvärdeskvot (FVK): 
 
Steg 1. 0 ≤ FVK < 40  
Steg 2. 40 ≤ FVK < 80 
Steg 3. 80 ≤ FVK < 120 
Steg 4. FVK ≥ 120 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Bifoga efterfrågade bokslut. 
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsamt företag 
 

Urvalskriterium 
 
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM).  
 
Vinstmarginal anges i procent och är resultat före finansiellt netto dividerat med 
omsättningen. 
 
Vinstmarginalen beräknas automatiskt i urvalsmallen för stödet. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om vinstmarginal (VM) efter investering är ≥ 10. 
 

Underlag 1 

 
Ange vinstmarginal efter investering. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet och ange värdet med en decimal. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Lönsam investering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen bedöms som lönsam. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.  
 
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.  
 
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för stödet Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till 
dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. 
  
Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en 
krona idag.  
 
Med hjälp av en kalkylränta kan framtida intäkter och kostnaders nuvärde beräknas till 
dagens penningvärde.  
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. 
 

Underlag 1 

 
Ange nettonuvärdet. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för stödet. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Behov av stöd 
 

Urvalskriterium 
 
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd. 
 

Bedömningsgrund 

 
Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med 
företag som har hög självfinansieringsgrad.  
 
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets 
resultat före avskrivningar minus finansiellt netto. 
 
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för stödet. Mer information finns på 
Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 

Poängkrav 
 
 Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. 
 

Underlag 1 

 
Ange självfinansieringsgrad. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för stödet. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad sysselsättning 
 

Urvalskriterium 
 
Företagets sysselsättning ökar efter investeringen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ökad sysselsättning mäts i timmar (tim).  
 
Företagets ökade arbetstimmar beräknas i urvalsmallen för stödet. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i tre steg. 
 
Ökning av sysselsättning (ÖS): 
 
Steg 1. 860 ≤ ÖS < 1720 timmar 
Steg 2. 1720 ≤ ÖS < 3440 timmar 
Steg 3. ÖS ≥ 3440 timmar 
 

Underlag 1 

 
Ange ökad sysselsättning i timmar. 
 
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall. 
 
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9.Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Nystartat företag 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett nystartat företag. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett nystartat företag har blivit godkänt för F-skatt eller registrerats för moms inom tre år 
från det datum då ansökan om stöd kommer in.  
 
Utdrag från Skatteverket styrker datum för nystart.  
 
Handläggaren kontroller att företaget är nystartat. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen görs i ett nystartat företag. 
 

Underlag 1 

 
Har ditt företag funnits kortare tid än tre år? 

☐ Ja 

☐ Nej 
 

Underlag 2 

 
Bifoga efterfrågat utdrag från Skatteverket.  
 
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.  
 
Välj typ Annan bilaga. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Ökad digitalisering 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen leder till ökad digitalisering av företaget. 
 

Bedömningsgrund 

 
Investeringen leder till ökad digitalisering av företagets olika verksamhetsdelar, som 
produktionsprocesser och försäljningsmetoder.  
 
Stödet omfattar investeringar i anläggningar eller inventarier som är uppkopplade till  
styr-, rapporterings- eller mätsystem. Stödet omfattar även informationsflöden som finns 
till exempel genom blockkedjor eller liknande tekniker. 
 
Processer är i detta sammanhang produktionsmetoder och produktionsflöden i 
verksamheten. 
 
Försäljning avser i detta sammanhang digitala försäljningsplattformar, gränssnitt för 
databaser, näthandel, kassasystem, bokning och liknande. 
 
Handläggaren bedömer om investeringen leder till att företagets verksamhet blir mer 
digital. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen medför att verksamheten blir mer digital. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv hur investeringen bidrar till att din verksamhet blir mer digital. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat tematiskt eller geografiskt område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterat tematiskt eller geografiskt område är definierat i en regional utvecklingsplan, i 
regionala strategier eller liknande styrande dokument.  
 
Information om aktuella prioriterade tematiska eller geografiska områden finns tillgänglig 
hos handläggande myndighet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 
 
För tematiskt område, beskriver sökanden i korthet de aktiviteter som investering avser. 
 
För geografiskt område, anger sökanden det geografiska läget för investeringen, till 
exempel ort, plats eller annan känd geografisk referens. 
 
Handläggaren bedömer om beskrivna aktiviteter eller det geografiska läget faller inom 
prioriterat område. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen görs inom ett prioriterat tematiskt eller geografiskt område. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv i korthet de aktiviteter eller ange geografiska läget som investering avser.  
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för  
bevattningsdammar (181) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Risk för vattenbrist Generell 

Kostnadseffektivitet Generell 

Näringsbelastning Generell 

Åtgärdsbehov övergödning Generell 

Dricksvatten vilda djur Generell 

Brist på vattenbiotoper Generell 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Risk för vattenbrist 
 

Urvalskriterium 

 
Vattenuttaget till bevattningsdammen sker inom ett område där det finns risk för brist på 
vatten för bevattning under odlingssäsongen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns risk för brist på vatten för bevattning under odlingssäsongen finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för bevattningsdammar 
 
Risken för vattenbrist är angiven i fem klasser 1 – 5, där klass 1 innebär lägst risk. Poäng 
ges om uttaget sker i område med riskklass 2 – 5. 
 
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan. 
 
Handläggaren bedömer vilken nivå som gäller för investeringen. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om vattenuttaget till dammen sker inom ett område med risk för vattenbrist. 
 
Poäng ges i fyra steg. 
Steg 1. Riskklass 2 
Steg 2. Riskklass 3 
Steg 3. Riskklass 4 
Steg 4. Riskklass 5 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget ska framgå av översiktskartan som ska 
bifogas ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Kostnadseffektivitet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen i dammen är kostnadseffektiv. 
 

Bedömningsgrund 

 
Kostnadseffektiviteten beräknas genom att dividera den totala investeringen för 
anläggningen, i kronor, med effektiv vattenvolym i dammen, i kubikmeter. 
 
Effektiv vattenvolym är volymen mellan dammens högsta och lägsta vattennivå som går 
att ta ut ur dammen för bevattning. 
 
Dammens utformning markeras av sökanden på ritningen för ansökan. Högsta och lägsta 
vattennivå och area anges på ritningen. 
 
Kostnadseffektiviteten beräknas i den urvalsmall för bevattningsdammar som fylls i av 
sökanden. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för bevattningsdammar 
 
Ritningen är obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt 
i ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fem steg för kostnadseffektivitet. 
Steg 1. Kostnad ≥ 40 kr/m3 
Steg 2. 40 kr/m3 > Kostnad ≥ 30 kr/m3 
Steg 3. 30 kr/m3 > Kostnad ≥ 20 kr/m3 
Steg 4. 20 kr/m3 > Kostnad ≥ 10 kr/m3 
Steg 5. Kostnad < 10 kr/m3 
 

Underlag 1 

 
Ange investeringens kostnadseffektivitet. 
 
Hämta värdet i investeringskalkylen. 
 

Underlag 2 

 
Bifoga ifylld urvalsmall för bevattningsdammar. Underlaget bifogas endast en gång per 
ansökan. Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor. Välj typ Annan bilaga. 
 

Underlag 3 

 
Dammens högsta och lägsta vattennivå och area ska anges på ritningen som du ska bifoga 
till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Näringsbelastning 
 

Urvalskriterium 
 
Vattnet som leds in i bevattningsdammen har hög näringshalt. 
 

Bedömningsgrund 

 
I ett avrinningsområde med en hög andel åkermark antas vatten som avleds eller pumpas 
till en bevattningsdam ha en hög näringshalt. 
 
Avrinningsområdet är det område som dammen får sitt vatten ifrån. 
 
Procentandelen av avrinningsområdets areal som är åker räknas ut genom att dividera 
arealen åkermark inom avrinningsområdet med storleken på avrinningsområdet 
uppströms vattenuttaget för dammen. 
 
Den geografiska utbredningen för avrinningsområdet och ytor med åkermark inom 
avrinningsområdet, med angivna arealuppgifter, ska framgå av översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fyra steg för andelen av avrinningsområdets areal som är åker. 
 
Steg 1. 20 % ≤ Åker < 40 % 
Steg 2. 40 % ≤ Åker < 60 % 
Steg 3. 60 % ≤ Åker < 80 % 
Steg 4. Åker ≥ 80 % 
 

Underlag 1 

 
Avrinningsområdets geografiska utbredning och andelen åkermark inom 
avrinningsområdet ska framgå av översiktskartan som ska bifogas ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov övergödning 
 

Urvalskriterium 

 
Vattenuttaget till bevattningsdammen sker inom ett område där det finns behov av att 
minska läckaget av näring. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns ett behov att motverka höga fosfor- eller kväveläckage finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för bevattningsdammar 
 
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om vattenuttaget sker inom ett näringsbelastat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget ska framgå av översiktskartan som ska 
bifogas ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Dricksvatten vilda djur 
 

Urvalskriterium 

 
Bevattningsdammen har minst en nedfart så att vilda djur har möjlighet att nå vattenytan 
för att dricka. 
 

Bedömningsgrund 

 
Bevattningsdammar med en eller flera nedfarter till vattenytan kan bli viktiga vattenkällor 
som ger vilda djur tillgång till dricksvatten under hela året. 
 
En lämpligt avpassad nedfart ska inte luta mer än 1:5 och den ska vara minst 3 meter 
bred. 
 
Utformningen av nedfarten eller nedfarterna markeras av sökanden på den ritning som är 
en obligatorisk bilaga till ansökan. Ritningen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om dammen har minst en lämpligt avpassad nedfart. 
 

Underlag 1 

 
Kommer din bevattningsdamm att ha minst en nedfart avpassad för vilda djur? 
 
 Ja 
 Nej 
 

Underlag 2 

 
Om ja, så ska utformningen av nedfarten eller nedfarterna framgå av den ritning som 
bifogas ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Brist på vattenbiotoper 
 

Urvalskriterium 
 
Bevattningsdammen tillför en ny livsmiljö för biologisk mångfald i området. 
 

Bedömningsgrund 

 
En bevattningsdamm kan utgöra en viktig sötvattensmiljö för att främja biologisk 
mångfald. Detta gäller speciellt i områden där det saknas öppna vattenytor med 
sötvatten. 
 
Det råder brist på vattenbiotop om det inom en 1 000 meter bred zon från dammens 
yttre omkrets saknas vattenytor som minst har en yta på 0,5 hektar. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om det inom en radie på 1 000 meter saknas en vattenyta som är minst 0,5 
hektar stor. 
 

Underlag 1 

 
Saknas det vattenytor som är minst 0,5 ha inom ett avstånd på 1 000 meter från din 
bevattningsdamm? 
 
 Ja 
 Nej 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för kalkfilterdiken (191) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Hög lerhalt Generell 

Åtgärdsbehov fosfor Generell 

Prioriterat område Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hög lerhalt 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen genomförs på åkermark där lerhalten är minst 25 procent på minst 60 
procent av arealen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Poäng ges om ansökan möter poängkravet att lerhalten är minst 25 procent på minst 60 
procent av den sökta arealen. 
 
En förutsättning för att få poäng är att ansökan också möter det grundläggande 
stödvillkoret att lerhalten är minst 15 procent på minst 90 procent av den sökta arealen. 
 
Lerhalten bedöms för de block som ansökan avser. Blocken kontrolleras mot antingen 
den sökandes egen markkarta eller den digitala karta som anger lerhalten på blocknivå. 
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för kalkfilterdiken 
 
Block-ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt 
instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om lerhalten är minst 25 procent på minst 60 procent av den sökta 
åkerarealen.  
 

Underlag 1 

 
Det är obligatoriskt att ange block-ID för den åkermark ansökan avser. 
 
Block-ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov fosfor 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen genomförs i ett område där det finns ett utpekat behov för jordbruket att 
minska fosforbelastningen på vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Åtgärdsbehovet för att minska fosforbelastningen från jordbruket framgår av den digitala 
karta som visar behovet på blocknivå. Mer information finns på Jordbruksverkets 
webbplats: 
 
Investeringsstöd för kalkfilterdiken 
 
Block-ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om den sökta arealen finns i ett område med ett åtgärdsbehov. 
 

Underlag 1 

 
Det är obligatoriskt att ange block-ID för den åkermark ansökan avser. 
 
Block-ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar  
urvalsmodul 

 

Prioriterat område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen genomförs i ett geografiskt prioriterat område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där det finns ett behov av att förbättra 
vattenkvaliteten med avseende på övergödning och som handläggande myndighet vill 
prioritera. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för kalkfilterdiken 
 
Block-ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökta block finns inom ett prioriterat område. 
 

Underlag 1 

 
 Det är obligatoriskt att ange block-ID för den åkermark ansökan avser. 
 
Block-ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – 
Biologisk mångfald (201) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Gynnsam utformning Generell 

Arter och naturtyper Generell 

Naturlig utformning Generell 

Metod Generell 

Tillgänglig allmänheten Generell 

Åtgärdsbehov övergödning Generell 

Prioriterat område Valbar 

Prioriterade arter Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Gynnsam utformning 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarkens utformning, storlek och placering är relevant. 
 

Bedömningsgrund 

 
Våtmarkens utformning, storlek och placering är relevant om den har förutsättningar att 
gynna den eller de organismgrupper som sökanden avser att gynna. 
 
Med organismgrupp avses till exempel insekter, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar, däggdjur 
och växter. 
 
Våtmarker som endast avser vatten för jaktbart vilt ger inte poäng. 
 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen. Det geografiska läget för våtmarken 
markeras av sökanden på översiktskartan. Ritningen och kartan är obligatoriska bilagor 
och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan.  
 
Handläggaren bedömer om investeringen är relevant. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen är relevant. 
 

Underlag 1 

 
Ange vilken eller vilka organismgrupper av djur och växter som du vill gynna med 
våtmarken? 
 

Underlag 2 

 
Beskriv hur utformningen av våtmarken kommer att anpassas för de organismgrupper av 
djur och växter som du vill gynna. 
 

Underlag 3 

 
Våtmarkens utformning och storlek ska framgå av ritningen som du bifogar till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Underlag 4 

 
Våtmarkens placering ska framgå av översiktskartan som du bifogar till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Arter och naturtyper 
 

Urvalskriterium 

 
Våtmarken har förutsättningar att gynna nära hotade eller hotade arter eller naturtyper 
knutna till våtmarker i odlingslandskapet. 
 

Bedömningsgrund 

 
Med gynna avses förbättrade förutsättningar för arter och nyskapande eller restaurering 
av naturtyper. 
 
De arter och naturtyper som är aktuella i ditt län finns listade på länsstyrelsens 
webbplats. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Handläggaren bedömer om angivna arter och/eller naturtyper är relevanta för platsen. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om nära hotade eller hotade och/eller naturtyper gynnas av våtmarken. 
 

Underlag 1 

 
Ange vilken eller vilka arter din våtmark kommer att gynna. 
 
Kontrollera att arterna finns listade hos din länsstyrelse. 
 

Underlag 2 

 
Ange vilken eller vilka naturtyper kopplade till våtmarker som din våtmark kommer att 
gynna. 
 
Kontrollera att naturtyperna finns listade hos din länsstyrelse. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Naturlig utformning 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken har en naturlig utformning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Naturlig utformning innebär flacka stränder, heterogen kantlinje och varierande 
vattenstånd. 
 
Flacka stränder innebär att mer än hälften av våtmarkens kanter har en lutning som är 
högst 1:5. 
 
Heterogen kantlinje innebär att våtmarken utformas så att kantzonen mellan vattenyta 
och omgivande vegetation blir så lång och varierad som möjligt. Storleken på och läget för 
en våtmark avgör möjligheterna att förlänga kantlinjen, med till exempel vikar, uddar, 
eller öar, och att variera vegetation och markanvändning. 
 
Varierande vattenstånd innebär att vattennivån i våtmarken varierar över året.  
 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen. Ritningen är en obligatorisk bilaga och 
bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken uppfyller kraven för naturlig utformning. 
 

Underlag 1 

 
Välj det eller de alternativ som gäller för din våtmark. 
 

☐ Flacka stränder 

☐ Varierande vattenstånd 

☐ Heterogen kantlinje 
 

Underlag 2 

 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen som du bifogar till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Metod 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken tillförs vatten genom att dämma eller leda om vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Kostnaden för att skapa en våtmark och säkra vattentillförseln antas bli lägre om 
vattentillförseln sker genom att dämma eller leda om vatten. 
 
Platsen för dämning eller avledning av vatten ska framgå av ritningen eller 
översiktskartan. 
 
Ritningen och kartan är obligatoriska bilagor till ansökan och bifogas enligt instruktioner i 
ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken tillförs vatten genom att dämma eller leda om vatten. 
 

Underlag 1 

 
Metod för vattentillförsel till dammen ska framgå av ritningen eller översiktskartan som 
du bifogar till ansökan. 
 
Ritningen och kartan är obligatoriska bilagor som du bifogar enligt instruktioner i ett 
annat avsnitt i ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Tillgänglig för allmänheten 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken är tillgänglig för allmänheten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Våtmarken är tillgänglig för allmänheten om den uppfyller något av nedanstående 
kriterier: 
 
- Den nås via bilväg.  
- Det finns möjlighet att parkera inom två kilometers gångavstånd. 
- Den nås via en maximalt två kilometer lång gång- eller cykelväg från en tätort eller ett 
samhälle. 
 
För att räknas som tillgänglig måste våtmarken kunna nås utan att besökaren behöver 
beträda mark med växande gröda. 
 
En våtmark räknas inte som tillgänglig för allmänheten om den är placerad i den så 
kallade hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och 
fritidshus där den boende har rätt till ett privat område. 
 
Handläggaren bedömer om dammen uppfyller kraven på tillgänglighet. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken uppfyller kravet på tillgänglighet. 
 

Underlag 1 
 
Beskriv hur våtmarken blir tillgänglig för allmänheten. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov övergödning 
 

Urvalskriterium 

 
Våtmarken anläggs inom ett område där det finns behov av att minska fosfor- eller 
kvävebelastningen på vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns ett behov att motverka höga fosfor- eller kväveläckage finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget för våtmarken markeras av sökanden på översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken anläggs inom ett näringsbelastat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget för våtmarken ska framgå av översiktskartan som ska bifogas till 
ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken anläggs i ett regionalt prioriterat område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där handläggande myndighet bedömer att det finns 
ett behov av att anlägga och restaurera våtmarker för att gynna biologisk mångfald. 
 
Information om prioriterat geografiskt område finns hos den handläggande myndigheten. 
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget för våtmarken markeras av sökanden på översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken anläggs i ett prioriterat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget för våtmarken ska framgå av översiktskartan som ska bifogas till 
ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterade arter 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken har förutsättningar att gynna regionalt prioriterade arter. 
 

Bedömningsgrund 

 
Prioriterade arter är arter knutna till våtmarker i odlingslandskapet, som inte är nära 
hotade eller hotade, men som handläggande myndighet har bedömt vara i behov av 
särskilda insatser. 
 
Information om prioriterade arter finns hos den handläggande myndigheten. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Handläggaren bedömer om angivna arter är relevanta för platsen. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om en eller flera prioriterade arter gynnas av våtmarken. 
 

Underlag 1 

 
Ange vilken eller vilka prioriterade arter som din våtmark kommer att gynna. 
 
Kontrollera att arterna finns listade hos din länsstyrelse. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – 
Näringsretention (202) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Åtgärdsbehov övergödning Generell 

Näringsbelastning Generell 

Näringsrenande Generell 

Prioriterat område övergödning Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov övergödning 
 

Urvalskriterium 

 
Våtmarken anläggs inom ett område där det finns behov av att minska fosfor- eller 
kvävebelastningen på vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns ett behov att motverka höga fosfor- eller kväveläckage finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget för våtmarken markeras av sökanden på översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken anläggs inom ett näringsbelastat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget för våtmarken ska framgå av översiktskartan som du ska bifoga till 
ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Näringsbelastning 
 

Urvalskriterium 
 
Vatten som leds in till våtmarken har hög näringshalt. 
 

Bedömningsgrund 

 
I ett avrinningsområde med en hög andel åkermark antas vatten som leds in till 
våtmarken ha en hög näringshalt. 
 
Avrinningsområdet är det område som våtmarken får sitt vatten ifrån. 
 
Procentandelen av avrinningsområdets areal som är åker räknas ut genom att dividera 
arealen åkermark inom avrinningsområdet med storleken på våtmarkens 
avrinningsområde. 
 
Den geografiska utbredningen för avrinningsområdet och ytor med åkermark inom 
avrinningsområdet, med angivna arealuppgifter, ska framgå av översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges i fyra steg för andelen av avrinningsområdets areal som är åker.  
 
Steg 1. 20 % ≤ Andel åker < 40 % 
Steg 2. 40 % ≤ Andel åker < 60 % 
Steg 3. 60 % ≤ Andel åker < 80 % 
Steg 4. Andel åker ≥ 80 % 
 

Underlag 1 

 
Avrinningsområdets geografiska utbredning och andelen åkermark inom 
avrinningsområdet ska framgå av översiktskartan som du ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Näringsrenande 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken är utformad så att den har en god näringsrenande effekt. 
 

Bedömningsgrund 

 
Med god näringsrenande effekt menas att en stor del av våtmarken utnyttjas för 
näringsrening.  
 
En stor del är inget exakt volym- eller ytmått utan betyder att utformningen görs så att 
vattnet kan sprida sig runt i hela våtmarken. Därmed ökas vattnets uppehållstid i 
våtmarken och näringsprocesserna hinner verka. 
 
Utformningen som möjliggör vattnets spridning ska framgå av ritningen. Ritningen är en 
obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om en stor del av våtmarken utnyttjas för näringsrening. 
 

Underlag 1 

 
Hur kommer du att utforma våtmarken så att en stor del av våtmarken utnyttjas för 
näringsrening? 
 

Underlag 2 

 
Våtmarkens utformning ska framgå av ritningen som du ska bifoga till ansökan. 
Ritningen är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område övergödning 
 

Urvalskriterium 
 
Våtmarken anläggs i ett prioriterat område med avseende på övergödning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där den handläggande myndigheten bedömer att 
det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten med avseende på övergödning. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget för våtmarken markeras av sökanden på översiktskartan. Kartan är 
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i 
ansökan. 

Poängkrav 
 
Poäng ges om våtmarken anläggs i ett prioriterat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget för våtmarken ska framgå av översiktskartan som du ska bifoga till 
ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – 
Övriga vattenvårdsåtgärder (203) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Åtgärdsbehov övergödning Generell 

Vattenkvalitet Generell 

Prioriterat område övergödning Valbar 

Prioriterat område fysisk påverkan Valbar 

Prioriterat område sulfatjord Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov övergödning 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen görs inom ett område där det finns behov av att minska fosfor- eller 
kvävebelastningen på vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Områden där det finns ett behov av att motverka höga fosfor- eller kväveläckage finns 
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen görs inom ett näringsbelastat område. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Vattenkvalitet 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen förbättrar vattenkvaliteten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Att vattenkvaliteten förbättras betyder antingen att fosfor- eller kvävebelastningen på 
vatten minskar, eller att effekterna av en fysisk förändring orsakad av jordbruket minskas. 
Två exempel är att ett uträtat vattendrag igen tillåts meandra eller att ett vandringshinder 
tas bort. 
 
Möjliga alternativ: 
• kalkfilterbädd 
• tvåstegsdike  
• fasa av slänter i dike  
• reglerbar dränering  
• meandra vattenfåra  
• lägga ut sten eller död ved i vattenfåra  
• anlägga kantzon med varierad växtlighet  
• anlägga sedimentfälla  
• anpassa eller ta bort kulvertar  
• annan insats. 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan och utformningen ska framgå av ritningen. Kartan och ritningen är 
obligatoriska bilagor till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen avser något av de möjliga alternativen. 
 

Underlag 1 

 
Geografiskt läge och omfattning av investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
 

Underlag 2 

 
Utformning av investeringen ska framgå av ritningen som du ska bifoga till ansökan. 
 
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar  
urvalsmodul 

 

Prioriterat område övergödning 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på övergödning. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där den handläggande myndigheten bedömer att 
det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten med avseende på övergödning. Mer 
information finns på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på övergödning. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område fysisk påverkan 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på fysisk påverkan. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där handläggande myndighet bedömer att det finns 
ett behov av åtgärder för att minska effekten av fysisk påverkan orsakad av jordbruket.  
 
Det kan exempelvis handla om att lägga ut grus för att skapa lekbottnar eller återföra 
vattendraget till en mer ursprunglig form. Mer information finns på Jordbruksverkets 
webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om investeringen görs i ett prioriterat område med avseende på fysisk 
påverkan. 
 

Underlag 1 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar 
urvalsmodul 

 

Prioriterat område sulfatjord 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen motverkar de negativa effekter som uppstår vid dränering av sura 
sulfatjordar. 
 

Bedömningsgrund 

 
Negativa effekter av sura sulfatjordar är främst ett resultat av lågt pH-värde på dessa 
jordar. Lågt pH-värde kan leda till att ämnen som är skadliga för miljön, oftast metaller, 
frigörs från jorden och kommer ut i vattnet. 
 
Områden med sura sulfatjordar finns angivna på en digital karta. Mer information finns 
på Jordbruksverkets webbplats:  
 
Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
 
Exempel på en åtgärd som minskar risken att metaller eller andra skadliga ämnen från 
sulfatjordar kommer ut i vattnet är reglerbar dränering. 
 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen markeras av sökanden på 
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om investeringen görs i ett prioriterat område och motverkar de negativa 
effekter som uppstår vid dränering av sura sulfatjordar. 
 

Underlag 1 

 
Redogör för hur din investering motverkar negativa effekter av dränering av sura 
sulfatjordar. 
 

Underlag 2 

 
Det geografiska läget eller lägena för investeringen ska framgå av översiktskartan som du 
ska bifoga till ansökan. 
 
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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