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Ny strategi för 2023-2027

• 36 miljoner

• Finansierade av EU, Stat och kommunerna

• Strategi ”Tillsammans skapar vi livskvalitet och ett 
hållbart Hälsingland för alla” 

UTVECKLING HÄLSINGEBYGDEN

www.utvecklinghalsingebygden.se



Övergripande mål

• Ökad samverkan

• Förbättrad hälsa

• Behålla o öka antalet invånare

• Stärkt kompetens utveckling

• Behålla eller utveckla antalet 
arbetstillfällen

UTVECKLING HÄLSINGEBYGDEN

www.utvecklinghalsingebygden.se



Insatsområden

• Smart landsbygd

• Attraktiv närmiljö

• Passionerat entreprenörskap 

UTVECKLING HÄLSINGEBYGDEN

www.utvecklinghalsingebygden.se



Hur söker man projektmedel?

– Kontakt med leaderkontoret

– Möte

– Faller projektet inom vår strategi

– Coaching innan ansökan

– Ansökan

UTVECKLING HÄLSINGEBYGDEN

www.utvecklinghalsingebygden.se



Kontakt

UTVECKLING HÄLSINGEBYGDEN

www.utvecklinghalsingebygden.se

Mats Tjernberg

070-1803886

mats@utvecklinghalsingebygden.se

Susanne Wanjura 

070-189 08 35

susanne@utvecklinghalsingebygden.se

mailto:mats@utvecklinghalsingebygden.se
mailto:susanne@utvecklinghalsingebygden.se


Förvaltning Regional Utveckling avdelning Finansiering och Strategi - Företagsstöd

Företagsstöd Region Gävleborg



Små och medelstora företag som bedriver en verksamhet på 

marknadsmässiga villkor samt att det ska finnas lönsamhet för verksamheten.

Egen produkt eller tjänst

Marknad som sträcker sig (eller har potentialen att ta sig) utanför den egna 

regionen

Vilka företag har möjlighet att få stöd?



Behovsprövas Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd är individuell och prövas för varje enskild ansökan och enskilt företag.

Hållbar regional utveckling och tillväxt, Hållbarhetskriterier miljö, socialt och ekonomiskt är viktigt. Hur arbetar företaget kring 

hållbarhet. Kan gälla affärsmodeller, leverantörskedjor, cirkulärt, anställs människor som står långt från arbetsmarknaden, ålder, 

etnicitet etc. Vilka leverantörer används och hur arbetar de med hållbarhet. Kan gälla tex transporter, tillverkningsprocesser etc. 

Ekonomi De företag som bedöms klara investeringen utan stöd kan inte beviljas stöd, tex företag som har stort eget kapital, stor kassa 

bank och aktieutdelningar. Där företaget enkelt kan genomföra investeringen utan statligt stöd. Här sker bedömning och kan även bli 

fråga om prioriteringar mellan ansökningar.

Konkurrensen Vid prövning av ansökan beaktas att stödet inte får snedvrida lokala konkurrensen. Företaget ska ha en egen produkt 

eller tjänst.

Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling får inte vara 

ersättningsinvesteringar.

Vad tittar Region Gävleborg på när en ansökan inkommer och 
vad bedöms kring möjligheterna att få stöd.



Mikrostöd riktar sig mot företag som nyligen startat

Konsultstöd riktar sig oftast mot företag som varit igång ett tag och behöver 

göra en särskild insats och behöver extern kompetens som inte finns i 

företaget. Här finns olika typer och inriktningar.

Investeringsstöd finns både ett mindre och större beroende på 

investeringskostnad

Olika stödtyper



• Lönekostnader och normala verksamhetskostnader tex driftskostnader, 
förbrukningskostnader, eget arbete (tid) samt kostnader för datorer, 
mobiltelefoner och surfplattor.

• Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan 
ansökan inkommit till Region Gävleborg.

• Stödet betalas alltid ut i efterskott så därför behöver företaget likviditet för 
att kunna ligga ute med pengar tills stöd utbetalas.

Stöd får inte ges till:



Lantbruk och fiskeverksamheter (Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Havs- fiskeriverket)

Samhällsfinansierad verksamhet 

Uthyrningsverksamhet, återförsäljning samt entreprenadverksamhet dvs där det inte sker någon 

Förädling.

Verksamhet som verkar till största delen på lokal marknad där lokal konkurrens kan förekomma.

Vilka verksamheter kan inte få stöd?



Kontakta gärna oss innan du ansöker om stöd.

Kostnaderna och  beställningar får inte ske innan ansökan inkommit.

E-tjänsten ”Min Ansökan” hittar du på: www.minansokan.se

Mer information finns på vår hemsida
regiongavleborg.se/regional-utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod

Där finns även våra kontaktuppgifter 

Vi har även en funktionsbrevlåda ni kan maila: 

foretagsstod@regiongavleborg.se

Hur ansöker du?

http://www.minansokan.se/
mailto:foretagsstod@regiongavleborg.se
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Investeringsstöd
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För att du ska få förädlingsstöd behöver din investering 

leda till något av följande:

• Du kan förädla flera egenproducerade eller inköpta 

jordbruksprodukter till livsmedel och sedan sälja 

dem direkt till butik, restaurang, konsument eller på 

en lokal marknad.

• Förädlingen av jordbruksprodukter till livsmedel leder 

till fler arbetstillfällen på landsbygden.

Lokal marknad innebär det egna och angränsande 

landskap. Det gäller även över landsgräns. För Öland är 

Småland angränsande landskap. För Gotland är de här 

landskapen angränsande: Småland, Östergötland, 

Södermanland och Uppland.

2023-01-26

Investeringsstöd för förädling 

Ett nytt stöd för förädling kommer troligen under 2023, men fram tills att det nya stödet är på plats kan du söka det här stödet.



Vad kan man få stöd för?

Du kan få stöd om du investerar i

• om-, ny- och tillbyggnad av fast eller mobil anläggning för 

förädling

• ny utrustning för förädling.

Det kan finnas regionala begränsningar för vad du kan få stöd 

för. Kontakta din länsstyrelse för att få reda på vad som gäller i 

ditt län

2023-01-26 18



Stödberättigande utgifter

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum 

och betalningsdatum från och med den dag då du 

skickade in din ansökan om stöd.

Du kan få stöd för de här utgifterna kopplat till din 

investering:

• köp av nytt material, ny fast inredning och ny 

utrustning

• köp eller utveckling av programvara, 

patentansökningar, licensavtal och skydd av 

upphovsrätt och varumärken

• tjänster som du köper av konsulter för att planera 

och genomföra investeringen.
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• Stödnivå: 40%

• Stödtak: 600 000 kr

• Utgiftsgolv: 100 000 kr 

• Man kan sammanlagt få 
stöd inom denna åtgärd upp 
till det högsta stödbeloppet 
inom en period av tre år



Krav för att få stöd

Du kan få stödet om du driver ett litet företag som sysselsätter högst 50 personer 

och företagets omsättning är högst 10 miljoner euro per år.

• Produkten du förädlar måste finnas med i listan över godkända 

jordbruksprodukter.

• Du måste ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen.

• Du måste lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av 

investeringens genomförande och resultat när du slutredovisar investeringen.

• Du måste informera om din investering.

2023-01-26 20



Syftet med stödet är att utveckla 

och diversifiera näringslivet på 

landsbygderna, och därigenom 

skapa tillväxt och sysselsättning

• Mål 8: Bidra till levande 

landsbygder

2023-01-26 21

Investeringsstöd för diversifiering till annat än 
jordbruk



Vad kan man få stöd för?

• Stöd får lämnas till investeringar i annan verksamhet än jordbruk, 

(jordbruksföretag). Med jordbruk avses jordbruk, trädgård och rennäring.

• Avel och uppfödning av hästar räknas som annan verksamhet än 

jordbruksverksamhet.

• Exempelinvesteringar: investeringar i vattenbruk, turism, bed&breakfast, 

entreprenad, omvårdnad, handel osv

• Stöd för investeringar i akvaponier hanteras inom ramen för 

investeringsstödet för ökad konkurrenskraft.

• Investeringar avseende livsmedelsförädling är inte stödberättigande

2023-01-26 22



Stödberättigande utgifter

• Byggnader och anläggningar 

inklusive fasta inventarier

• Lösa inventarier i form av:

• mobila anläggningar inom samiska 

näringar 

• produktionsutrustning inom tillverkning 

• utrustning inom de samiska näringarna 

• Övriga utgifter

• Tjänster  

• Immateriella investeringar

2023-01-26 23

• Stödnivå: 40%

• Stödtak: 800 000 kr

• Utgiftsgolv: 100 000 kr 

• Man kan sammanlagt få 
stöd inom denna åtgärd upp 
till det högsta stödbeloppet 
inom en period av tre år



Krav för att få stöd

• Den sökande måste vara ett företag som bedriver 

jordbruksverksamhet, eller därtill närstående företag, 

som diversifierar sin verksamhet.

• Om det sökande företaget är närstående till ett 

jordbruksföretag ska verksamheten bedrivas på samma 

geografiska plats.

2023-01-26 24



Syftet med stödet är att förbättra 

konkurrenskraften för jordbruksföretag 

(inklusive trädgård och rennäring). 

Stödet ska bidra till att uppfylla 

livsmedelsstrategins mål och 

prioriteringar, och till en produktion 

som är långsiktigt hållbar.

• Mål 2: Öka konkurrenskraften

• Mål 5: Främja hållbar utveckling och 

effektiv användning av naturresurser
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Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft



Vad kan man få stöd för?

• Anläggning av energiskog på åkermark

• Ny- och omläggning av täckdikning på åkermark

• Ny-, om- och tillbyggnad av stallar eller motsvarande inhysnings-system för 
djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion

• Ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar

• Ny-, om-, och tillbyggnation av anläggningar för torkning och lagring efter skörd

• Ny-, om- och tillbyggnation av renvaktarstugor, renskötselanläggningar och 
förrådsbyggnader för rennäringsföretag, anläggningar för stödutfodring av ren, samt 
nybyggnation av renkurer

• Utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem

• Investeringar för minskad ammoniakavgång, med detta avses tak på 
gödselvårdsanläggningar, teknik för surgörning av gödsel och myllningsaggregat för 
flytgödsel
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Stödberättigande utgifter

• Byggnader och 

anläggningar inklusive 

fasta inventarier

• Lösa inventarier

• Material

• Övriga utgifter

• Tjänster

• Immateriella investeringar
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• Stödnivå: 30%

• 40% för unga jordbrukare och rennäring – dock ej för 

täckdikning och energiskog

• 50% för minskad ammoniakavgång

• Stödtak: 2 400 000 kr

• Norra Sverige: 3 500 000 kr

(Stödtaket utökas med ytterligare 500 000 kronor på den del 

som avser minskad ammoniakavgång.)

• Utgiftsgolv: 200 000 kr

• Rennäringen: 100 000 kr

• Energiskog: 100 000 kr

• Man kan sammanlagt få stöd inom denna åtgärd upp till det 

högsta stödbeloppet inom en period av tre år



Krav för att få stöd

• Den sökande måste vara ett företag som bedriver 
jordbruksverksamhet (jordbruksföretag), dvs. företag som 
producerar, föder upp eller odlar jordbruksprodukter, 
inbegripet skörd, mjölkning, djuruppfödning och djurhållning 
för animalieproduktion. Jordbruksföretag inkluderar således 
både trädgårds- och rennäringsföretag. 

• Stöd kan även lämnas till företag som genomför 
investeringar i mark och byggnader (med tillhörande 
utrustning) som används i en jordbruksverksamhet. 

• Avel och uppfödning av hästar beviljas inte stöd inom ramen 
för denna åtgärd. 
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Jordbruksverket.se

https://jordbruksverket.se/stod/stod-till-jordbruket-

och-landsbygden-2023-2027/investeringsstod-och-

projektstod

Rickard Hedlund 010 – 225 14 07

rickard.hedlund@lansstyrelsen.se

https://jordbruksverket.se/stod/stod-till-jordbruket-och-landsbygden-2023-2027/investeringsstod-och-projektstod
mailto:rickard.hedlund@lansstyrelsen.se



