Landsbygdsprogrammet
2014-2020

• Förädlingsstöd
Förädlingsstöd
för kortare livsmedelskedja
och lokala marknader

Förädlingsstöd
för att skapa nya jobb

• Investeringsstöd för lantbrukets konkurrenskraft
• Investeringsstöd
för att skapa nya jobb
• Våtmarker
Anlägga och restaurera våtmarker och dammar
för biologisk mångfald

Anlägga och restaurera
våtmarker och dammar
för förbättrad vattenkvalitet

• Stöd till bredband

Projektstöd – investeringar i service
Stöd till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra
organisationer och företag
Kommersiell och viss offentlig service
Dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, servicepunkter, lokala logistik- och
distributionslösningar
Idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler
Stöd lämnas för om-, ny och tillbyggnad samt större reparationer till inköp av
• nytt material,
• ny eller begagnad fast inredning samt
• köp av tjänst för uppförande, upprustning och planering.
• ny eller begagnad utrustning till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer
Även stöd till inköp av byggnad för dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar
och servicepunkter.

Stöd till investeringar
i service och fritid
på landsbygden
Dels ett investeringsstöd för lanthandeln
Stödnivå: 50%
Löpande handläggning
Budget: 12,9 miljoner kr
Investeringsstöd för fritidsanläggningar
Prioriteras till anläggningar i orter med upp till 500 personer
Stödnivå: 90%
Max 600 000kr
Budget: 1,4 miljoner kr
Övrig offentlig finansiering krävs

Projektstöd – investeringar i
infrastruktur
•

Stöd till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra
organisationer och företag

•

Inköp av nytt material samt köp av tjänst för
uppförande, upprustning och planering av
– vägbelysning
– mindre vägar
– bryggor
– broar
– pendelparkering och system för samåkning om de är till allmän nytta

•

Investeringen ska bidra till en ökad livskvalitet eller en tryggare utomhusmiljö
för de boende på landsbygden.
Gärna i anslutning till andra investeringar som fått stöd
90% i stöd, minst 100 000 i stödberättigande utgifter
Statsstödsregler begränsar stödbelopp i vissa fall,
alltid max 200 000 euro

•
•
•

Infrastruktur för rekreation och turism
samt turistinformation
•

Stöd till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra
organisationer och företag

•

Inköp eller avbetalningsköp av nytt material samt köp av tjänst för uppförande
och upprustning
– av infrastruktur för rekreation och turism.
– för att ta fram och sprida informationsmaterial för att få fler besökare
till den aktuella platsen

•

Rekreation fri för allmänheten

•

Exempelvis leder, lekplatser, badplatser samt turistbroschyrer, webbplatser
och skyltar för att informera om bygden

•

90% i stöd, minst 100 000 i stödberättigande utgifter

•

Statsstödsreglerna kan begränsa stödbeloppet

Projektstöd – utveckling av
natur- och kulturmiljö
Natur- och kulturmiljö
7.6
• Restaurera traditionell byggnad, återskapa trädgårds- och
parkmiljöer samt anlägga, restaurera och återskapa
naturmiljöer
Hembygdsgårdar
7.6
• Byggnader som har ett historiskt värde för lokalsamhället
och en social funktion i en bygd och som är öppen för
allmänheten
• För att skapa mötesplatser eller turistmål

2016-05-10

Hembygdsgårdar
Investeringsstöd lämnas till inköp eller avbetalningsköp av
nytt material, för bevarande av kulturmiljöer lämnas stöd
även för inköp av återanvänt material, samt köp av tjänst för
1.
2.
3.
4.
5.
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restaurering, om- och tillbyggnad av hembygdsgård,
inklusive investeringar som bidrar till att
hembygdsgården blir mer tillgänglig för olika människor,
faciliteter för information till besökare om bygden kopplat
till hembygdsgården,
uppförande av ny anläggning i anslutning till
hembygdsgården för service till besökande,
återskapande av trädgårds- och gårdsmiljöer kring
hembygdsgården, och
restaurering, om- och tillbyggnad av annan
kulturhistorisk byggnad som ingår i hembygdsgårdens
verksamhet.

Stöd till utveckling av
natur- och kulturmiljö
Hembygdsgårdar/kultur-historiska byggnader
Restaurering och komplettering av kulturhistoriska
byggnader.
Stödnivå normalt 90%.
Max 200 000kr.
Två ansökningsperioder per år.
Budget: 3,1 miljoner kr.
Övrig offentlig finansiering krävs.

Stöd till utveckling av
natur- och kulturmiljö
Naturmiljöer

Stöd för miljöinvestering i kulturlandskapet. Det kan vara att
restaurera naturelement i en by eller i en trakt.
Exempel på åtgärder är restaurering av överloppsbyggnader,
byggande av trägärdesgårdar, restaurerings- och nyhamling av
lövträd, kulturmiljövårdande insatser, röjning av kultur- och
fornlämningsobjekt, kulturhistoriska utredningar mm.
Stödnivå normalt 90%, max 200 000kr.
Två ansökningsperioder per år.
Budget: 5,6 miljoner kr.
Övrig offentlig finansiering krävs.

SAMARBETE
Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten
inom områden där den gemensamma nyttan av
ett samarbete är stor för samhället men där
incitamentet för en enskild aktör är för litet för att
kunna finansiera ett utvecklingsarbete.
STÖD TILL SAMARBETEN FÖR ATT SKAPA NYA JOBB
För att utveckla produkter, metoder, processer och
tekniker och sedan sprida resultatet. Stöden är till för
samarbeten och pilotprojekt för att utveckla näringslivet
utanför jordbrukssektorn. Det finns möjlighet för
jordbruksföretag att genom samarbete leverera
samhällsnytta och samtidigt ge möjligheter till inkomster
och att bredda sin verksamhet. 1,6 miljoner , 90-70%
STÖD TILL SAMARBETEN MELLAN AKTÖRER INOM JORDBRUK SAMT
INOM LIVSMEDELSKEDJAN
Syftet med stödet är att genom samarbete korta kedjan mellan
jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag och konsument och
att också kunna sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala
marknaden. I Kronobergs län har ett omfattande samarbete
skett mellan olika offentliga och privata aktörer de senaste åren
för att profilera och stärka livsmedelsproduktionen och dess
lokala produkter. 1,9 miljoner, 90 %
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