Landsbygdsprogrammet

440,7 MSEK 2014-2020
( ca 80% av budgeten är tilldelad)

Budgetfördelning i Östergötland (MSEK)
Vattenåtgärder: 28,3
Natur- och kulturmiljö: 8,4
Hembygdsgårdar: 3,7
Rekreation/turistinformation: 6,7
Service & fritid: 2,9

Kompetensutveckling och
rådgivning: 35,9

Idrotts/fritidsanläggningar: 1,8
Kommersiell service: 17,5

Investeringsstöd: 129,5

Bredband: 157,5
Förädlingsstöd: 6
Engångsröjning av betesmark: 2,4

Småskalig infrastruktur: 1,7

Rovdjursstängsel: 2,2
Startstöd: 9,1
Förnybar energi: 5
Skapa nya jobb: 19,5

Skapa nya jobb (19,5 MSEK)
Vem kan söka stöd?
•
•

du har ett företag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet.
Företaget ska omsätta högst 10 miljoner euro per år och ha mindre än 50 anställda
du vill bredda din jordbruks- eller trädgårds verksamhet.

Man kan få stöd inom följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

turism
omsorg
tillverkning
tjänster
detalj- och partihandel
hantverk
restaurang
kultur och nöjen.

För att få stöd ska man investera i:
•
•

att bygga eller rusta upp en anläggning
produktionsutrustning

Utgifter man få stöd för:
•
Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning.
•
Köp av tjänst för att bygga eller rusta upp anläggning.
•
Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra
investeringen.
•
Programvara.
Stödnivån är 40 %
Maxbeloppet 600 000kr
Investeringen måste vara på minst 100 000 kr
Stöd ges inte för lön till anställda i stödmottagarens företag och inte heller till
eget arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att
genomföra investeringen.

Förädlingsstöd (6 MSEK)
Stödet har två olika syften
•
Du ska kunna förädla fler egenproducerade eller inköpta
jordbruksprodukter till livsmedel och sedan sälja dem direkt till butik,
restaurang eller konsument eller på en lokal marknad.
•
Förädlingen av jordbruksprodukter till livsmedel ska göra att det blir fler
arbetstillfällen på landsbygden.
För att få stöd måste man uppfylla minst ett av dessa mål.

Med lokal marknad menas handel inom eget och angränsande landskap.

Vem kan söka stöd?
•
du driver ett jordbruks- eller trädgårdsföretag eller om
•
ditt företag sysselsätter färre än 50 personer
•
företagets årsomsättning inte är mer än 10 miljoner euro per år.
För att få stöd ska man investera i:
•
om- ny- och tillbyggnad av anläggning eller mobil anläggning för förädling
•
inköp eller avbetalning av ny specialutrustning för förädling.
Det här kan man få stöd för:
•
Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning.
•
Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra
investeringen.
•
Köp eller utveckling av programvara, patentansökningar, licensavtal samt
skydd av upphovsrätt och varumärken.

Projektstöd
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra
organisationer kan söka.
Bredband (157,5 MSEK) 60% stöd
•

Bredbandsutbyggnad av bredbandsnät som syftar till att ansluta hushåll och företag på landsbygden.
Stöd ges endast till bredband med en hög överföringskapacitet, t.ex. fiber.

Investeringar i småskalig infrastruktur (1,7 MSEK) 90% stöd
•

Vägbelysning, mindre vägar, bryggor och broar, pendelparkering, system för samåkning.

Fritids- och idrottsanläggningar (1,8 MSEK) 90 % stöd
•

Nytt material och ny eller begagnad fast inredning, ny eller begagnad utrustning, tjänst för om- nyoch tillbyggnad samt större reparationer, konsult för att planera och genomföra investeringen, köp
eller utveckling av programvara.

Investeringar i rekreation och turism (6,7 MSEK) 90% stöd
•
•

Badplatser, lekplatser, leder för vandring och kanot. Investeringarna ska vara öppna för
allmänheten.
Att ta fram och sprida turistinformation, exempelvis turistbroschyrer, webbplatser och
skyltar

Utveckling av natur- och kulturmiljö (8,4 MSEK) 50-100% stöd
•

Investeringar som bidrar till att bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet. Exempelvis park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar, anlägga
småbiotoper eller andra värdefulla natur- eller kulturmiljöer.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar (3,7 MSEK) 90% stöd
•
•

Att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive tillhörande byggnader
Att bygga en ny anläggning för service till besökare i anslutning till hembygdsgården

Kommersiell och offentlig service (17,5 MSEK) 50-90% stöd
•

Nytt material och ny eller begagnad fast inredning, ny eller begagnad utrustning, tjänst för
om-ny-och tillbyggnad samt större reparationer, köp av byggnad, konsult för att planera och
genomföra investeringen, köp eller utveckling av programvara.

Övrig offentlig medfinansiering
• Övrig offentlig medfinansiering på samtliga
projektstöd förutom bredband och kommersiell
service. Medfinansieringen ligger på mellan 10-40
%.
• Med stöd menas allt offentligt stöd.

• Företagsstöd (295 st)
• Projektstöd (120 st)
• Miljöinvesteringar ( 11 st)

