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3. Gemensamma delar för flera åtgärder
I det fortsatta arbetet med den strategiska planen kommer ytterligare information läggas till under
denna rubrik.

Statsstödsregler
Stödbeloppet eller ersättningen begränsas enligt förordning (EU) nr XXX om stöd av mindre
betydelse i tillämpliga fall. Begränsningen gäller per stödmottagare och för de stöd som
beviljats under nämnda förordning under året för beslut om stöd samt de två föregående
beskattningsåren.
Villkoret gäller följande åtgärder i tillämpliga fall









stöd till kompetensutveckling,
investeringsstöd för jobb och tillväxt,
investeringsstöd för förnybar energi och klimat (exklusive gårdsbaserade
biogasanläggningar),
investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder och biologisk mångfald,
ersättning för skötsel av våtmarker och dammar,
ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar,
stöd till lokalt ledd utveckling genom Leader,
stöd till samarbete.

Gruppundantag
Stöd ges i enlighet med anmälan enligt artikel XX i förordning (EU) nr XXX om
gruppundantag (GBER).
Villkoret gäller följande åtgärder



stöd till bredband
stöd till gårdsbaserade biogasanläggningar (inom investeringsstöd för förnybar energi
och klimat).

Gemensamma villkor för alla åtgärder
Detaljerade regler för alla åtgärder i den strategiska planen kommer att regleras i nationella
förordningar, förvaltningsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd.





Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår och åtgärd betalas inte
ut.
Den sökande ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning.
Stöd beviljas inte till insatser som myndigheter, staten, regioner och kommuner, ska
ansvara för enligt lag eller annan författning.
Stöd beviljas inte till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit
genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd (med undantag för nya miljökrav
inom stödet till kommersiell service).
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Urvalskriterier för och investerings- och projektstöd
För att kunna göra ett urval bland ansökningarna används urvalskriterier, där ansökningarna
poängsätts med hjälp av bedömningsgrunder. Syftet med urvalskriterierna är att de ska ge
vägledning till vilka projekt eller investeringar inom landsbygdsutveckling som bäst bidrar till
att uppfylla programmets målsättningar. Urvalskriterierna regleras inte i strategisk plan.

Begagnad utrustning
Stöd för begagnad utrustningen och material får endast lämnas om priset för den begagnade
utrustningen eller materialet inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än kostnaden för
motsvarande ny utrustning/nytt material. Utrustningen/materialet får inte tidigare har
finansierats med offentliga medel.

Investeringar
Stöd kan ges för investeringar inom följande sektorspecifika stöd och investerings- och
projektstöd










stöd till producentorganisationer inom frukt och grönsaker
investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
investeringsstöd för förnybar energi och klimat
investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder och biologisk mångfald
investeringsstöd för jobb och tillväxt
stöd till bredband
stöd till kommersiell service
innovationsstöd inom EIP-agri
stöd till lokalt ledd utveckling inom Leader.

Stöd får inte lämnas för












utgifter som har uppstått innan en ansökan har kommit in till stödmyndigheten (gäller
inte för utgifter som avser förarbeten inom investeringsstödet till vattenvårdsåtgärder
och biologisk mångfald och där det finns ett förhandsbesked från stödmyndigheten)
om-, ny- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter som inte är näringsfastigheter
nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen eldas med
fossila bränslen eller till inköp av pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas
med fossila bränslen
förädling av fiske- och vattenbruksprodukter specificerade i kapitel 3 i bilaga 1 till EG
fördraget
avgifter och kostnader i samband med avbetalningsköp
leasingköp (gäller inte för stöd till producentorganisationer inom frukt och grönsaker)
produktion för försäljning av förnybar energi (gäller ej för investeringsstöd för
förnybar energi och klimat och stöd till lokalt ledd utveckling inom Leader)
fordon (gäller inte för stöd till producentorganisationer inom frukt och grönsaker och
stöd till lokalt ledd utveckling inom Leader)
eget arbete, eget material och egna maskiner (gäller inte för innovationsstöd inom EIPagri och stöd till lokalt ledd utveckling inom Leader)
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ersättningsinvesteringar (gäller inte för stöd till producentorganisationer inom frukt
och grönsaker, stöd till kommersiell service, stöd till lokalt ledd utveckling inom
Leader)
köp av fastighet (gäller inte för stöd till producentorganisationer inom frukt och
grönsaker och stöd till kommersiell service)
utrustning för bevattning, med undantag för växthus (gäller inte för stöd till lokalt ledd
utveckling inom leader, innovationsstöd inom EIP-Agri och stöd till
producentorganisationer inom frukt och grönsaker)
utgifter för kalkfilterdike och reglerbar dränering (gäller endast investeringsstöd för
ökad konkurrenskraft)
investeringar för vilket stöd kan sökas för inom interventionen för kommersiell service
(gäller endast investeringsstöd för jobb och tillväxt och stöd till lokalt ledd utveckling
inom Leader)
aktiv utrustning eller kostnader för drift av bredbandsnätet (gäller endast stöd till
bredband)
investeringar som använder eller är knutna till fossil energi (gäller endast stöd till
producentorganisationer inom frukt och grönsaker).
investeringar som ökar förbrukningen av fossil plast med undantag för utrustning för
konsumentförpackning (gäller endast stöd till producentorganisationer inom frukt och
grönsaker)
investeringar som ökar förbrukningen av fossil plast med undantag för utrustning för
konsumentförpackning.
investeringar som använder eller är knutna till fossil energi.

Stödspecifika bestämmelser, utöver ovanstående, kan tillkomma.
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