
   

 

 

Finansieringsmöjligheter  
 

Dokumentet ger förslag på finansiering ni kan söka till era projekt. Mer information finns att 

hämta på angiven webbadress alternativt hos den kontaktperson som finns listad under varje 

stöd.  

 

För frågor om innehållet i dokumentet kontakta; 

Rebecca Berlin, rebecca.berlin@lansstyrelsen.se, 010-223 13 66 

Senast uppdaterad; februari 2017. 
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BIDRAG TILL FÖRVALTNING AV VÄRDEFULLA KULTURMILJÖER 

Kontaktperson på Länsstyrelsen: 

Karolina Matts, karolina.matts@lansstyrelsen.se, 010-223 14 57 

 

Om bidraget 

Som ägare eller förvaltare till en kulturhistoriskt värdefull fastighet eller miljö har du i vissa 

fall möjlighet att få bidrag av Länsstyrelsen. Bidragen syftar till att stödja vård och 

tillgängliggörande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och landskap.  

 

Vi bedömer inkomna ansökningar utifrån kulturmiljöns värde, vilka insatser som planeras och 

hur miljön förvaltas långsiktigt. Vidare prioriteras lagskyddad bebyggelse, åtgärder inom 

kulturreservat och åtgärder inom områden som är av riksintresse för kulturmiljövården eller 

satsningar som är initierade av Länsstyrelsen. Vi lägger även stor vikt vid att kulturmiljön är 

eller avses bli tillgänglig för allmänheten. Länsstyrelsen avgör i varje enskilt fall hur stort 

bidrag som kan beviljas. De medel som Länsstyrelsen förfogar över är starkt begränsade och 

alla som söker kan tyvärr inte få del av bidragen. 

 

Vad kan du söka stöd för?  

 Vård av värdefulla kulturmiljöer, exempelvis byggnadsvårdsinsatser eller vård av 

parker, trädgårdar och kulturlandskap 

 Kunskapsunderlag som är nödvändiga för att vårdinsatser ska kunna genomföras, 

såsom antikvariska eller tekniska förundersökningar av olika slag 

 Kostnader för antikvarisk medverkan under projektet 

 Vård- och underhållsplaner avseende kulturhistoriska värden i en byggnad eller 

miljö 

 Insatser som syftar till att tillgängliggöra eller informera om värdefulla 

kulturmiljöer 

 

Bidrag för vårdinsatser kan bara ges för antikvariskt motiverade kostnader. Det är sådana 

fördyringar som uppstår med det antikvariska kravet att använda traditionella metoder och 

material jämfört med att utföra arbetet på enklast möjliga sätt. Länsstyrelsen har normalt 

synpunkter på material eller metodval och kan i beslutet ställa villkor på utförandet och 

antikvarisk dokumentation eller motsvarande.  

 

Vilka kan söka? 

Bidrag kan beviljas till enskilda personer, kommuner, bolag, stiftelser och samfund med 

flera. Byggnader som ägs av staten eller objekt som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning 

kan inte få detta bidrag. 

 

Övrigt 

För utförligare information om vad en komplett ansökan ska innehålla, hur 

ansökningsförfarandet går till samt andra tips se Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.  
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Informationen finns under fliken samhällsplanering och kulturmiljö  byggnadsvård  

bidrag. Där hittar du även ansökningsplanketten. 

 

För mer information om stödet se även: 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/byggnadsvard/Pages/bidrag.aspx 

 

 

PILOTPROJEKT - UTVECKLING AV LOKALA SERVICELÖSNINGAR 

Kontaktpersoner på Tillväxtverket:  

Camilla Jägerhem, camilla.jagerhem@tillvaxtverket.se, 08-681 65 93 

Erika Holmgren, erika.holmgren@tillvaxtverket.se, 08-681 92 36 

 

Om stödet 

Stöd kan beviljas till samarbetsprojekt i form av pilot- och utvecklingsprojekt för att 

testa, utveckla och utforma lokala servicelösningar. I detta ingår även metodutveckling och 

förstudier. Exempel på insatser kan vara: 

 Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell 

service 

 Hållbara lokalt anpassade lösningar 

 Att tillgodose företagens behov av service 

 Att skapa attraktiva mötesplatser 

 Att främja tillgången till och användning av ny teknik, digitalisering och nya 

metoder 

 Utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor 

 

Syftet med projektet ska vara att främja en god tillgång till lokal service i Sveriges gles- och 

landsbygder, genom en utvecklad och stabil servicestruktur.  

 

Utlysningen av medel ingår i landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.2, Samarbete – Stöd till 

utveckling inom jordbruk, livsmedel och skog samt pilotprojekt inom fokusområde 6b. 

 

Vilka kan söka? 

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag 

(under förutsättning att projektet är av allmännyttig karaktär). Stöd kan även beviljas till 

enskilda aktörer. 

 

Vad är ett samarbetsprojekt?  

Ett samarbetsprojekt kan vara ett pilotprojekt som en eller flera aktörer genomför för att 

utveckla ett specifikt område. Aktörerna ska sedan sprida resultatet så att det blir till nytta för 

många. 
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Det kan också vara ett samarbete mellan ett antal företag som tillsammans utvecklar en 

företagsidé eller verksamhet på landsbygden. 

 

Krav på projekten 

En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: Dagligvaror, drivmedel, 

post, apotek, betaltjänster (kontanter, betalningsförmedling, dagskassahantering). I särskilda 

fall kan ansökan omfatta annan typ av service om det är ett komplement till ovannämnda 

serviceslag. 

 

Pilotprojekt: Ett projekt som genomför en undersökning, ett experiment, en utvärdering av en 

ny lösning, en studie inför en investering eller en förutsättningsskapande insats, exempelvis 

som en del i en utvecklingsprocess. Projektet ska vara nytt och utvecklande inom något ämne 

eller geografiskt område. 

 

Krav på medfinansiering 

Stöd kan beviljas med max 75 procent av projektets totala faktiska kostnad. En ansökan kan 

som minst omfatta 100 000 kr. Minst 25 procent övrig offentlig medfinansiering kommer att 

krävas. Du kan läsa mer om regler, villkor och information på Tillväxtverkets webbplats.  

 

Så här söker du 

Stödet söks hos Tillväxtverket via Jordbruksverkets webbsida för e-ansökan här:  

http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/stod/foretagsochprojektstod/duloggarinhar.4

.37e9ac46144f41921cd2ab3c.html  

 

För mer information om stödet se: 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2016-03-14-utveckling-av-

lokala-servicelosningar---------------.html 

 

 

CENTRAL BALTIC 

Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Johan Genneby, johan.genneby@lansstyrelsen.se, 010-223 12 78 

 

Contact Point Åland:  

Ester Miiros, ester.miiros@regeringen.ax 

 

Kontaktuppgifter till Central Baltic-programmets sekretariat i Åbo, Finland: 

info@centralbaltic.eu, +358 40 550 8408 

 

Om programmet 

Central Baltic-programmet 2014-2020 är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om 

territoriellt samarbete. Programmet har 115 miljoner euro från Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden (ERUF) för att finansiera samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, 

http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/stod/foretagsochprojektstod.4.37e9ac46144f41921cd21af6.html
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Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland. Programmet har ett specifikt delprogram för 

”Skärgårdar och öar”.  

 

Vilka kan söka? 

Offentliga eller privata organisationer från Gotlands län, Gävleborgs län, Stockholms län, 

Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Östergötlands län och Örebro län kan 

delta i programmet.   

 

Stödmottagare kan till exempel vara kommuner, regioner/regionförbund/landsting, 

myndigheter, universitet, högskolor, yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner, näringslivets 

organisationer, offentliga verksamheter, organisationer för naturskydd, ideella föreningar, 

stiftelser etc.  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Organisationer i Sverige kan få finansiering med upp till 75 procent av sina projektkostnader 

för att bedriva samarbetsprojekt mellan minst två organisationer från minst två av länderna 

inom programgeografin. 

 

Det här kan du få stöd för  

Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft  

 Flera kunskapsintensiva företag i mellersta Östersjöregionen  

 Mer entreprenöriella ungdomar  

 Större export från små och medelstora företag i mellersta Östersjöregionen till nya 

marknader    
 

Hållbar användning av våra gemensamma resurser  

 Natur- och kulturresurser som utvecklas till hållbara turistattraktioner  

 Hållbart planerade marina områden och kustområden  

 Förbättrad stadsplanering i mellersta Östersjöregionen  

 Minskade inflöden av näringsämnen, farliga ämnen och giftiga ämnen i Östersjön  

 

Ökad tillgänglighet i regionen  

 Förbättrade transportflöden av människor och gods  

 Förbättrad service i redan existerande små hamnar för att bidra till regional 

mobilitet och turistutveckling    

 

Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap  

 Fler människor som drar nytta av starkare samhällen i mellersta Östersjöregionen  

 Mer sammanhållna yrkesutbildnings- och träningsprogram i mellersta 

Östersjöregionen    
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Så här ansöker du 

Ansökan görs via en e-portal som nås via programmets webbplats www.centralbaltic.eu 

Den tredje och troligen sista ansökningsperiod öppnar 2 januari och stänger 27 februari 2017. 

Ansökan sker via ett två-stegs förfarande där först en kortare del av ansökan skickas in. Om 

denna godkänns ska sökanden utveckla budget och konkret aktivitetsplan vidare i steg 2.  

Via kontaktpunkten vid Länsstyrelsen i Stockholms län går det att hjälp med partnersök, stöd i 

projektutveckling och en första konsultation. Därefter bör man ta kontakt med sekretariatet i 

Åbo för vidare diskussion om sin projektidé.  

 

Att utveckla sin idé kan ta lång tid och behöver förberedas innan en ansökningsperiod öppnar. 

Programmet anordnar projektutvecklingsseminarier för ansökare samt övriga aktiviteter som 

kan stödja i ansökningsskedet. Information om olika aktiviteter går att få genom programmets 

nyhetsbrev, anmälan till nyhetsbrevet görs via webbplatsen.  

 

Via Svenska Institutet, www.si.se, går det i vissa fall att söka såddfinansiering för att utveckla 

sin projektidé.  

 

För mer information om stödet se: www.centralbaltic.eu  

 

 

STÖD INOM LOKALT LEDD UTVECKLING - LEADER STOCKHOLMSBYGD  

Kontaktperson Leader Stockholmsbygd:  

Susanne Ortmanns, susanne@leaderstockholmsbygd.se, 076-213 18 10 

 

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden står för stöd som man kan söka för att utveckla 

sin bygd utifrån de lokala förutsättningarna. Projekt som drivs enligt leadermetoden sker i 

samverkan mellan människor och organisationer i ett område och syftar till ökat livskvalitet, 

företagande, arbetstillfällen, social inkludering och en god miljö. 

 

Det finns 48 leaderområden i Sverige. Ett av dessa är Leader Stockholmsbygd. Styrelsen 

består av representanter från ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor (kommuner). 

Kommunerna i skärgården; Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn omfattas 

av Leader Stockholmsbygd. Kust och skärgård i Östhammar kommun ingår även, för projekt 

inom havs- och fiskerifonden. 

 

Styrelsen har skrivit en utvecklingsstrategi för området som heter ”Stockholmsbygd – 

Landsbygd och skärgård där lokala initiativ i samspel med omvärlden utvecklar hållbara 

attraktiva samhällen som sprider framtidstro”. 

 

I den beskriver de fyra insatsområden som de anger att projekten ska fokusera på för att få 

stöd (inte alla i ett och samma projekt); 

 En attraktiv bygd att bo och verka i 

 En attraktiv bygd att besöka 

 Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet 
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 En god miljö och ökad hållbarhet 

 

Jordbruksverket är ansvarig förvaltningsmyndighet som reglerar arbetet inom Leader. 

Leaderområdet har en tilldelad budget som styrelsen kan besluta om till olika prioriterade 

projektansökningar. Pengarna kommer från EU:s strukturfonder (Landsbygdsfonden, Havs-

/fiskerifonden och Socialfonden), svenska staten och de medverkande kommunerna.  

 

Leader Stockholmsbygd har ett kansli i Norrtälje, med en verksamhetsledare Susanne 

Ortmanns. Verksamhetsleden besöker intresserade aktörer för att diskuteraprojektidéer och 

hjälpa projektgruppen genom ansökningsprocessen.  

För mer information om stödet se: http://www.leaderstockholmsbygd.se/ 

 

 

STÖD INOM HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 

Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Niklas Sjöberg, niklas.sjoberg@lansstyrelsen.se, 010-223 15 59 

 

De övergripande målen för havs- och fiskeriprogrammet är att göra små och medelstora 

företag mer konkurrenskraftiga, skapa jobb, skydda miljön och bidra till att havets resurser  

används på ett mer hållbart sätt. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för havs- och 

fiskeriprogrammet.  

 

Företags- och projektstöd delas ut till verksamheter inom fiske, vattenbruk, beredning,  

miljöåtgärder, producentorganisationer och saluföring, privata aktörer inom kontroll och 

spårbarhet och statligt insamlings- och kontrollarbete. 

 

För mer information om alla stöd;  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet.4.465e49

64142dbfe44705c92.html 

 

 

LOKALA NATURVÅRDSSATSNINGAR (LONA)  

Kontaktperson på Länsstyrelsen; 

Mattias Jansson, mattias.jansson@lansstyrelsen.se, 010-223 13 78 

 

Om stödet 

LONA-bidrag ska stimulera och främja kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och 

ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Alla länets kommuner har 

medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 

2004.  
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Ansök om LONA-bidrag  

Nya ansökningar om LONA-bidrag kan göras till den 1 december 2017 och beslut meddelas 

under våren 2018. Nästa ansökningsperiod med en rimlig tidshorisont stänger 1 december 

2017.  

 

Ansökan görs genom att ett projekt skrivs in i Naturvårdsverkets LONA-register, se länk 

nedan. Därefter ska ansökan även skickas in undertecknad på papper till Länsstyrelsen. Vem 

som helst kan registrera sig som initiativtagare och registrera ett projektförslag i LONA-

registret, men det är bara kommunen som kan ansöka om bidrag. 

 

Ansökan diarieförs först när den inkommer på papper till Länsstyrelsen. Alla insända 

ansökningar ska ha underskrift i original och medfinansieringsintyg med underskrift i 

original. 

 

Länk till information om LONA på Naturvårdsverkets webbplats; 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/  

Länk till LONA/Länsstyrelsen där du kan läsa mer om hur ansökan går till; 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/naringsliv-och-

foreningar/projektstod/naturvardsprojekt/lona/Pages/default.aspx?keyword=lona  

 

Länk till Naturvårdsverkets LONA-register; 

http://lona.naturvardsverket.se/ 

 

Mailadress till LONA-support på Naturvårdsverket är LONA-support@naturvardsverket.se  

 

 

LOKALA VATTENVÅRDSPROJEKT (LOVA) 

Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Sonja Råberg, sonja.radberg@lansstyrelsen.se, 010-223 15 43  

 

Om stödet 

LOVA, som är en del av regeringens havsmiljöanslag, står för Lokala Vattenvårdsprojekt. 

Syftet är att stödja lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön. Främst vill regeringen minska 

belastningen av näringsämnen i kusten, men även investering i båtbottentvättar kan stödjas för 

att minska belastningen av miljögifter. Stödet får maximalt uppgå till 50 procent av de 

bidragsberättigade kostnaderna inom projektet. Strukturkalkning kan få bidrag med högts 40 

procent. LOVA-bidrag kan endast sökas av kommuner eller ideella sammanslutningar eller 

kombinationer av dessa.  

 

Ansök om LOVA-bidrag  

Enligt den omarbetade förordningen (2009:381) får stöd ges till följande: 

 Framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder 

som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet. 
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 Åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av 

miljöfarliga ämnen till vattenmiljön. 

 Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2. 

 

Länk till LOVA/Länsstyrelsen där du kan läsa mer om LOVA och ta del av blanketter och 

anvisningar, samt Länsstyrelsen prioriteringskriterier:  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-

vattenanvandning/Pages/lova.aspx?keyword=LOVA 

 

Länk till information om LOVA på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats:  

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-

vattenmiljoanslaget/lova.html 

 

 

BIDRAG VIA KULTURRÅDET 

Kontakta Kulturrådet:  

support@kulturradet.se,: 08-519 264 01 

 

Om stödet 

Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, 

museer, utställningar, regional kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella 

minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet. Statliga 

bidrag till regional kulturverksamhet fördelas dels genom kultursamverkansmodellen, dels 

direkt till Stockholms län som ännu inte deltar i modellen. 

 

Den sammanlagda bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av: 

 konstnärlig kvalitet 

 förnyelse och utveckling 

 tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet 

 internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete 

 barn- och ungdomsperspektiv 

 rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och 

tillgänglighetsperspektiv 

 

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.  

 

Ansök om bidrag  

Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att 

söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar fyra veckor innan 

sista ansökningsdatum. Läs mer om ansökningstider under respektive bidrag. 

 

Kulturrådet får inte lämna bidrag till någon som har skulder till staten för skatt eller avgift. 

Kulturrådet får inte heller lämna bidrag till företag som är i likvidation. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Pages/lova.aspx?keyword=LOVA
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Pages/lova.aspx?keyword=LOVA
mailto:support@kulturradet.se
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De flesta bidrag söker du online. I några undantagsfall får du ladda ner en ansökningsblankett 

från Kulturrådets webbplats och mejla den till e-postadressen kulturradet@kulturradet.se. 

Lämna bara in ett exemplar av varje ansökan.  

 

Mer information om ansökan och ansökningsblanketter hittar du under respektive bidrag på 

kulturrådets webbplats: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/ 

 

 

STÖD FRÅN LANDSTINGET 

Kontaktperson på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen;  

Christina Larsson, christina.larsson@sll.se, 08-123 144 92 

 

Miljö-, frakt- och skärgårdsbidrag 
Stockholms läns landstings miljö- och skärgårdsanslag medfinansierar miljö- och 

skärgårdsprojekt i Stockholmsregionen. Utgångspunkten är landstingets strategier för 

regionalt miljöarbete och för skärgårdsutveckling. Ambitionerna för arbetet slås till exempel 

fast i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, Miljöutmaning 2016 

och i Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård.  

 

Projekt som syftar till att förbättra eller skydda miljön inom Stockholmsregionen kan få 

bidrag ur landstingets miljöanslag. Landstingets skärgårdsanslag ger bidrag för projekt och 

aktiviteter som skapar förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation i skärgården och 

som utvecklar skärgårdens miljö-, natur- och kulturvärden. Kommuner, institutioner, 

organisationer och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering av projekt. 

 

I Landstingsstyrelsens förvaltnings budget avsätts också medel för fraktbidraget. Detta 

subventionerar vissa tunga och skrymmande godstransporter samt livsmedelsbutikers 

varutransporter på öar utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren. 

Läs mer om respektive bidrag på tillväxt- och regionsplaneförvaltningens webbplats. Där kan 

du också läsa om vad som berättigar till bidrag och om hur du ansöker. 

 

Under 2017 erbjuds två tillfällen för ansökan av medel ur landstingets miljö- och 

skärgårdsanslag där ansökta medel överstiger 300 000 kronor. Sista ansökningsdag under 

2017 är 3 april respektive 9 oktober. Ansökan av medel som understiger 300 000 kronor 

hanteras löpande.  

 

För mer information om de olika bidragen, hur ansökan går till och om redovisade projekt; 

http://www.sll.se/verksamhet/regional-utveckling/bidrag/ 

 

Stöd till kultur 
Kontaktpersoner på Landstingets kulturförvaltning är; 

Kajsa Bellander, kajsa.bellander@kultur.sll.se, 08-123 378 44 

Kerstin Olander, kerstin.olander@.sll.se, 08-123 378 43 
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Landstinget stöder kulturverksamhet som kommer alla invånare till godo. Kultur till barn och 

unga prioriteras. Kulturnämnden beslutar hur mycket pengar som ska fördelas och till vad. 

Kulturförvaltningen arbetar sedan med fördelningen av kulturstöd utifrån politiska direktiv.  

 

Projektstöd 

De projekt som får Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och 

konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, 

utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. 

 

Vilka kan söka? 

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda 

firmor. 

 

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?  

Projektstöd kan ges för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis: 

 produktion och förmedling av kultur som är öppen för allmänheten eller riktar sig till en 

specifik målgrupp, exempelvis skolor 

 projekt vars huvudsyfte är metod- eller processutveckling 

 internationella projekt med återkoppling till länet såsom samproduktioner, gästspel i länet 

eller residensverksamhet. 

 

Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. Stöd ges inte till projekt som genomförs 

innan stödets beslutsdatum. 

 

I bedömningen tas hänsyn till: 

 Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat: 

 Originalitet 

 Hantverksskicklighet 

 Angelägenhet 

 Kontext 

 

 Regional angelägenhet: 

 Konstnärligt och innehållsmässigt 

 Metodmässigt 

 Spridningsmässigt 

 

 Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt: 

 Demokratiska värderingar 

 Tillgänglighet för funktionshindrade 

 Nationella minoriteter 

 Kulturaktiviteter i skärgården 

  

En referensgrupp bedömer ansökningarna. Referensgruppens bedömning är rådgivande och 

beslut tas av kulturnämnden. 
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Läs mer om de olika kulturstöden här; 

http://kultur.sll.se/projektstod 

 

 

LANDSBYGDSPROGRAMMET 

Nedan presenteras information om stöden inom Landsbygdsprogrammet. Stöden söks via 

Jordbruksverket men det är Länsstyrelsen i respektive län som handlägger och beviljar 

eventuella bidrag. 

 

Så söker du stöden inom Landsbygdsprogrammet  

Du söker stöden i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Den finns på 

jordbruksverkets webbplats. E-tjänsten hjälper dig att göra en korrekt ansökan. Det går även 

att bifoga bilagor digitalt. De handlingar du inte har digitalt eller själv kan skanna in, ska du 

skicka per vanlig post till ett skanningsföretag. Fråga din länsstyrelse om adressen. Var noga 

med att ange ditt namn och ärendenummer eller organisationsnummer på alla handlingar så att 

de kan kopplas ihop med din digitala ansökan.  

 

Du hittar mer information om stöden under företags- och projektstöd på Jordbruksverkets 

webbplats; www.jordbruksverket.se 

 

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Emma Lennmo, emma.lennmo@lansstyrelsen.se, 010-223 14 27 

 

Om stödet 

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar. Syftet är att förbättra 

vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och hav genom att rena vatten från växtnäringsämnen 

eller att bevara och förstärka biologisk mångfald som gynnas av vatten i landskapet.  

Du ska genomföra arbetet i odlingslandskapet. Med det menar vi på åkermark, betesmark eller 

annan mark som tar emot vatten från jordbruk eller som ligger i anslutning till odlad mark. 

Det arbete du gör för att förbättra vattenkvaliteten ska gå att koppla till påverkan från 

jordbruk. Du kan få hjälp från Länsstyrelsen med att bedöma om platsen du föreslår är 

lämplig.  

 

Du kan få stöd för att:  

 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald.  

Syftet är att skapa förutsättningar för att bevara och förstärka biologisk mångfald. Det 

kan till exempel vara för att gynna rödlistade fåglar eller groddjur som har våtmarker 

som livsmiljö. Vilka möjligheter en våtmark eller damm har för att gynna biologisk 

mångfald beror bland annat på utformning och placering.  
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 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för att förbättra vattenkvalitet.  

Syftet är att minska transporten av kväve och fosfor från åkermark till sjöar, 

vattendrag och hav. Detta innebär att övergödningen minskar. En våtmark eller damm 

renar vattnet genom att samla ihop jordpartiklar som innehåller fosfor och genom att 

det finns bakterier som omvandlar kvävet i vatten till kvävgas. Hur stor renande effekt 

en våtmark eller damm kommer att få beror bland annat placering, utformning och 

mängden kväve eller fosfor som finns i vattnet.  

 

Vem kan få stöd?  

Vem som helst kan söka detta stöd. Du som söker måste ha markägarens eller markägarnas 

tillstånd.  

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd för utgifter du haft i samband med:  

 De tjänster du behöver köpa för att anlägga eller restaurera en våtmark eller damm, det 

kan till exempel vara kostnader för entreprenadmaskiner och utrustning för att reglera 

vattennivå  

 De tjänster du behöver köpa i samband med planering av våtmarken, till exempel för 

att göra projektering och underlag som behövs för att få eventuella tillstånd för 

anläggningen  

 

Du kan däremot inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i 

enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag för att genomföra investeringen.  

 

Tänk på det här  

 Ta alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.  

 Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till 

Länsstyrelsen. Du kan dock få stöd för vissa utgifter som uppkommer när du gör en 

förstudie inför ansökan. Det som gäller då är att du har kontaktat din länsstyrelse och 

fått ett förhandsbesked om att du får genomföra förstudien.  

 Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden 

som finns på platsen.  

 Du får inte plantera in fisk och kräftor i våtmarken eller dammen utan godkännande 

från Länsstyrelsen.  

 Du får inte utfodra fisk, kräftor eller andra djur i våtmarken eller dammen utan 

godkännande från Länsstyrelsen.  

 Du ska söka ett miljöersättningsåtagande för skötsel av våtmarker och dammar för 

marken senast året efter att Länsstyrelsen gjort sin slutbesiktning. Detta är under 

förutsättning att du kan söka miljöersättningen det året.  

 Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra 

miljöinvesteringen.  

 Du ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, natur- 

och kulturvärden.  
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 Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, landsting, regioner och 

kommuner enlig lag ska ansvara för.  

 Du kan inte få stöd för sådant som enlig lag skulle ha varit genomförda vid tidpunkten 

för ansökan.  

 Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om den som söker stöd är 

kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar.  

 

Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar i fall 

där miljönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta.  

I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 

000 kronor per hektar. Dessa fall ska motiveras utifrån platsspecifika förhållanden i 

nitratkänsligt område samt ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning.  

 

I Stockholms län gäller att 100 procent av kostnaderna och max 400 000 kr per hektar kan ges 

till fosfordammar inom sedan tidigare fastställda prioriterade områden i länet. De prioriterade 

områdena har bestämts utifrån kriterierna hög näringsbelastning och dålig förmåga att fånga 

upp näringsämnen på väg mot recipienten och känslig eller hårt belastad recipient.  

 

Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska få stöd.  

Högsta stödbelopp är 4 miljoner kronor per ansökan.  

 

Återstående budget för Stockholms län inom vattenåtgärder är 3,16 miljoner kr. 

 

Engångsröjning av betesmark  

Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Anders Larsson, anders.c.larsson@lansstyrelsen.se, 010-223 14 21  

 

Om stödet 

Du kan få stöd om du röjer en betesmark eller slåtteräng för att du sedan ska kunna söka 

miljöersättning för den. Syftet är att öka natur- och kulturvärden på betesmarker och 

slåtterängar som delvis har vuxit igen. Stödet är en miljöinvestering.  

 

Vem kan få stöd?  

Du kan söka stöd om du är markägare eller lantbrukare och sköter marken med betesdjur eller 

slåtter eller om du företräder en organisation eller förening som sköter marken.  

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd om du röjer din betesmark eller slåtteräng som har vuxit igen. Du kan bara få 

stöd om marken har förutsättningar att efter en engångsröjning kunna uppfylla kriterier för 

betesmarker eller slåtterängar med särskilda värden, mosaikbetesmarker, gräsfattiga marker, 
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skogsbeten, alvarbeten eller fäbodbeten med särskild skötsel. För att öka de natur- och 

kulturvärden som är kopplade till marken behövs en planerad röjning.  

 

Tänk på det här  

 Ta alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.  

 Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in 

till Länsstyrelsen.  

 Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och 

kulturmiljövärden som finns på platsen.  

 Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra 

miljöinvesteringen.  

 Marken ska tidigare vara brukad som betesmark eller slåtteräng.  

 Marken får inte ingå i ett pågående miljöersättningsåtagande för betesmarker och 

slåtterängar.  

 Du ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, 

natur- och kulturvärden.  

 Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om den som söker stöd är 

kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning  

 Du får börja med din miljöinvestering först när din ansökan kommit in och du har 

fått ett skriftligt besked från Länsstyrelsen.  

 

Marken ska vara:  

 Så igenvuxen att den inte kan ingå i miljöersättningen för betesmarker och 

slåtterängar eller miljöersättningen för fäbodar  

 Så igenvuxen att det behövs en planerad röjning för att öka de natur- och 

kulturvärden som är kopplade till marken.  
 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du får en fast ersättning på 5 000 kronor per hektar.  

 

Regional budget 2014-2020: 588 000 kronor  

 

Förädlingsstöd  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Anders Larsson, anders.c.larsson@lansstyrelsen.se, 010-223 14 21 

 

Medlen i budgeten för förädlingsstöden har nästan gått åt under 2016. Ring till Länsstyrelsen 

och fråga innan du börjar med din ansökan.  

 

Om stödet 

Förädlingsstödet riktar sig till dig som vill förädla dina jordbruks- eller trädgårdsprodukter. 

Förädlingen ska öka värdet på produkterna. Syftet med stödet är att produkterna sedan ska 
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kunna säljas på en lokal marknad, att leveranskedjan förkortas eller att det blir fler 

arbetstillfällen på landsbygden.  

 

Det här kan du söka stöd för  

Du kan söka stödet om du gör en investering som leder att du kan förädla fler jordbruks- eller 

trädgårdsprodukter till livsmedel och sedan sälja dem på en lokal marknad eller att 

förädlingen leder till en kortare leveranskedja. Du får även stöd om förädlingen leder till att 

fler jobb skapas på landsbygden.  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd upp till ett högsta 

stödbelopp. I Stockholms län är 800 000 kronor det högsta stödbelopp som du kan få om du 

söker stöd för förädling.  

 

Du kan sammanlagt endast få stöd för investeringar upp till det högsta stödbeloppet inom en 

period av tre år inom varje enskilt fokusområde räknat från den först inkomna ansökan.  

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  

 

Regional budget till lokal marknad och kort livsmedelskedja: 2,3 miljoner kronor. 

Regional budget till nya jobb: 1,6 miljoner kronor. 

 

Investeringar i kommersiell och offentlig service  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Sofia Ståhle, sofia.stahle@lansstyrelsen.se, 010-223 15 84 

 

Om stödet 

Stödet till investeringar i kommersiell och offentlig service ska ge bättre tillgång till service 

på landsbygden.  

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd för investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och 

servicepunkter. Du kan även få stöd om du kompletterar din verksamhet med viss offentlig 

service som exempelvis biblioteksverksamhet, medborgarinformation, betaltjänster, 

kontanthantering samt ombudsverksamhet för post- och pakethantering och apotek. Vissa 

distributions- och logistiklösningar kan även ligga till grund för stöd. Stödet är ett projektstöd 

som kan sökas av både företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, landsting 

och regioner.  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få stöd för upp till 50 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Utgifterna måste 

vara 50 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  

I vissa fall kan du få stöd för upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.  

Det gäller om: 
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 Du investerar i förbättrad tillgänglighet  

 Du startar upp en nedlagd butik  

 Försäljningsstället för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkter är högt 

prioriterad i Länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen  

 Huvudsyftet med din investering är större förbättringar för miljö och klimat. Till 

detta räknas inte byte av kyl- och frysutrustning utan mer övergripande miljö-och 

klimatsatsningar.  

 

I de fall där du kan få 90 procent av dina utgifter i stöd måste utgifterna vara 30 000 kronor 

eller mer. I Stockholms län är 1,6 miljoner kronor det högsta stödbelopp som du kan få om du 

söker stöd för investeringar i kommersiell och offentlig service. Du kan sammanlagt endast få 

stöd för investeringar upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år inom varje 

enskilt fokusområde räknat från den först inkomna ansökan.  

 

Regional budget 2014-2020: 25,1 miljoner kronor. 

 

Investeringsstöd till båtar i skärgården 
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Tomas Norberg, tomas.norberg@lansstyrelsen.se, 010-22 31 477 

 

Om stödet 

Stöd för investeringar i båtar som är nödvändiga för driften av företag i skärgården.  

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd för investeringar i båtar som är nödvändiga för driften av företaget. Bidrag kan 

lämnas till företag som skapar arbetstillfällen åt befolkningen i länets glesbygdsområden, i 

första hand skärgården. Verksamheten ska bedömas få en tillfredsställande lönsamhet och ha 

förutsättningar att bestå under längre tid. Bidraget skrivs av under ett antal år, om 

verksamheten fortgår. Om företaget upphör återkräver Länsstyrelsen den del som inte är 

avskriven.   

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Bidrag utgår vanligen med cirka 30 procent av den totala investeringen med ett tak på  

100 000.  

 

Investeringar i rekreation och turism  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Sofia Ståhle, sofia.stahle@lansstyrelsen.se, 010-223 15 84 

 

Om stödet 

Stödet till investeringar i rekreation och turism ska bidra till att möjligheterna till rekreation 

och turism ökar på landsbygden.  
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Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd för investeringar i till exempel badplatser, lekplatser eller leder för vandring, 

cykel, kanot och skoter om de är fria att använda för allmänheten.  

 

Du kan också få stöd för att ta fram och sprida informationsmaterial som exempelvis 

turistbroschyrer, webbplatser och skyltar för att informera om bygden och dess sevärdheter.  

Stödet är ett projektstöd som kan sökas av både företag, föreningar, organisationer, 

myndigheter, kommuner, landsting och regioner.  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.  

 

Stöd till stigar och leder genom skog och mark ges i form av enhetskostnad:  

Ersättningsnivå  

 950 kronor per 100 meter i skog  

 600 kronor per 100 meter i öppen mark som behöver röjas  

 100 kronor per 100 meter i mark som inte behöver röjas, som betesmark och väg  

 

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  

 

Du behöver ha medfinansiering från en annan offentlig aktör såsom kommun, landsting eller 

dylikt, med omkring 25 % av investeringskostnaden. 

 

Regional budget 2014-2020: 6,2 miljoner kronor.  

 

Investeringar i småskalig infrastruktur  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Sofia Ståhle, sofia.stahle@lansstyrelsen.se, 010-223 15 84 

 

Medlen i budgeten för stödet till investeringar i småskalig infrastruktur har gått åt under 2016. 

Ring till Länsstyrelsen och fråga innan du börjar med din ansökan.  

 

Om stödet 

Stödet för investeringar i småskalig infrastruktur ska användas till att bygga, förbättra eller 

utvidga småskalig infrastruktur på landsbygden.  

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd om du till exempel sätter upp vägbelysning, anlägger en mindre väg eller en 

pendelparkering, bygger en brygga eller en bro, eller skapar ett system för samåkning.  

Stödet är ett projektstöd som kan sökas av både företag, föreningar, organisationer, 

myndigheter, kommuner, landsting och regioner.  
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Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.  

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  

 

Regional budget: 1,6 miljoner kronor.   

 

Investeringsstöd till jordbruk och trädgård  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Anders Larsson, anders.c.larsson@lansstyrelsen.se, 010-223 14 21 

 

Om stödet 

Det finns ett antal investeringsstöd som riktar sig till dig som vill utveckla ditt jordbruks- eller 

trädgårdsföretag. Du kanske vill effektivisera energianvändningen, anlägga energiskog 

minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak eller bygga ett nytt djurstall.  

 

Det här kan du få stöd för  

Jordbruks- och trädgårdsföretag har möjlighet till stöd till investeringar inom dessa områden: 

 Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk och trädgård  

Det kan exempelvis gälla investeringar i om-, ny- och tillbyggnation inom animalie- 

eller växtodling, växthus med utrustning, tunnlar samt träd och buskar för odling av 

frukt och bär, anläggningar för dränering, strukturkalkning m.m.  

 

Regional budget 2014-2020: 49 miljoner kronor.  

 

 Investeringar för energieffektivisering och för energigrödor  

Gäller bland annat investeringar som leder till energieffektivisering genom 

energieffektivare ventilation, belysning, värmeväxlare eller isolering. Det kan även 

vara investeringar inom produktion av energigrödorna.  

 

Regional budget 2014-2020: 1,9 miljoner kronor.  

 

 Investeringar för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak 

Stödet gäller investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser och ammoniak, 

vilket exempelvis kan vara teknik för spridning och nedmyllning av stallgödsel samt 

investeringar för extra lagringskapacitet utöver lagkrav, rening av luft från djurstallar 

och surgörning av stallgödsel.  

 

Regional budget 2014-2020: 0,9 miljoner kronor.  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Det maximala 

stödbelopp som du kan få utbetalt är 1,6 miljoner kronor inom en period av tre år. I vissa fall 

används schabloner för hur mycket stöd du kan få per djurplats. Utgifterna måste vara  
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100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  

 

Investeringsstöd till biogas  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Anders Larsson, anders.c.larsson@lansstyrelsen.se, 010-223 14 21 

 

Om stödet 

Investeringsstödet till biogas är för dig som vill bygga en anläggning för produktion eller 

användning av biogas. Du kan även få stödet om du bygger en anläggning för 

rötresthantering. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar 

energi.  

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd för att tillverka biogas som antingen framställs från stallgödsel eller från annat 

substrat. Stödet ges både för om- ny- och tillbyggnad av anläggningar för biogas och för 

rötresthantering.  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd upp till ett högsta 

stödbelopp. Det högsta stödbelopp som du kan få är 40 miljoner kronor om du söker 

investeringsstöd för biogas.  

 

Du kan sammanlagt endast få stöd för investeringar upp till det högsta stödbeloppet inom en 

period av tre år inom varje enskilt fokusområde räknat från den först inkomna ansökan.  

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  

Regional budget: Avrop från den nationella.  

 

Investeringsstöd till förnybar energi  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Anders Larsson, anders.c.larsson@lansstyrelsen.se, 010-223 14 21 

 

Om stödet 

Stödet till förnybar energi är för dig som vill investera i en anläggning för att producera 

förnybar energi. Förutsättningarna och vilken typ av anläggning som du kan få stöd för skiljer 

sig beroende på om du driver ett jordbruks- eller trädgårdsföretag eller annan typ av mindre 

företag på landsbygden.  

 

Det här kan söka stöd för  

Stödet ska bidra till att öka tillgången och användningen av förnybar energi. Det ska även leda 

till ett ökat användande av avfalls-, rest- och biprodukter till energi.  
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Jordbruks- eller trädgårdsföretag  

Om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag kan du få stöd för att producera förnybar 

energi, både för eget bruk och till försäljning. 

 

Detta kan vara i form av:  

 Bioenergi*  

 Vindkraft  

 Solenergi  

 Vattenkraft  

 Jordvärme  

 Bergvärme  

 

*Med bioenergi menar vi energi från biomassa.  

 

Annat mindre företag på landsbygden  

Om du har ett företag som inte är verksamt inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du få 

stöd för att producera och sälja energi från  

 Biobränsle  

 Biovärme  

 Bio-el  

 Biodrivmedel  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd upp till ett högsta 

stödbelopp. I Stockholms län är 1,6 miljoner kronor det högsta stödbelopp som du kan få om 

du söker stöd för förnybar energi.  

 

Du kan sammanlagt endast få stöd för investeringar upp till det högsta stödbeloppet inom en 

period av tre år inom varje enskilt fokusområde räknat från den först inkomna ansökan.  

 

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  

Regional budget: 2,5 miljoner kronor. 

 

Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Anders Larsson, anders.c.larsson@lansstyrelsen.se, 010-223 14 21 

 

Medlen i budgeten för stöd till investeringar i nya jobb har nästan gått åt under 2016. Ring till 

Länsstyrelsen och fråga innan du börjar med din ansökan.  

 

Om stödet 

Du kan söka stödet för investeringar till nya jobb om din investering kommer att leda till att 

fler arbetstillfällen skapas på landsbygden. Stödet riktar sig till dig som driver ett jordbruks-
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eller trädgårdsföretag och vill utvidga din verksamhet eller till dig som driver ett annat mindre 

företag på landsbygden och gör en investering som ger fler arbetstillfällen. 

 

I ansökan behöver det finnas dokumentation som visar de kulturmiljöhistoriska värdena, från 

till exempel en antikvarie eller i en bevarandeplan. 

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd om du utvidgar verksamheten i ditt jordbruks- eller trädgårdsföretag. 

Investeringar i jordbruks- eller trädgårdsverksamheten ger inte rätt till stöd. Du kan även få 

stöd för investeringar i andra mindre företag inom exempelvis turism, omsorg, tillverkning, 

tjänster, detalj- och partihandel, hantverk, restaurang eller kultur och nöjen.  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd upp till ett högsta 

stödbelopp. I Stockholms län är 800 000 kronor det högsta stödbelopp som du kan få om du 

söker investeringsstöd till nya jobb.  

 

Du kan sammanlagt endast få stöd för investeringar upp till det högsta stödbeloppet inom en 

period av tre år inom varje enskilt fokusområde räknat från den först inkomna ansökan.  

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  

 

Regional budget: 18,3 miljoner kronor.  

 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Sofia Ståhle, sofia.stahle@lansstyrelsen.se, 010-223 15 84 

 

Om stödet 

Stödet för kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bidra till att bevara och utveckla natur- 

och kulturmiljöer och historiskt värdefulla byggnader i en bygd.  

 

Det här kan du få stöd för  

Stödet är inriktat på hembygdsgårdar med till hörande trädgårds- och gårdsmiljö. Du kan få 

stöd för att bevara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men också för att utveckla 

hembygdsgården som mötesplats och turistmål. Stöd ges därför även till investeringar som 

förbättrar tillgänglighet och information.  

 

Du kan även få stöd för investeringar i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ingår i 

hembygdsgårdens verksamhet, men som inte ligger i direkt anslutning till hembygdsgården. 

Det kan exempelvis vara kvarnbyggnader eller gamla smedjor och vattenkraftverk.  
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Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. 

 

I de 90 procenten ska ingå offentlig medfinansiering med omkring 25 % från en annan 

offentlig aktör såsom kommun, Länsstyrelse, eller dylikt. Stödet kan ej kombineras med andra 

EU-medel.  

 

Utgifterna måste vara 50 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  

 

Regional budget 2014-2020: 3,5 miljoner kronor. 

 

Miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Emma Lennmo, emma.lennmo@lansstyrelsen.se, 010-223 14 27 

 

Om stödet 

Du kan få stöd för arbete med att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och hav. 

Arbetet ska syfta till att förbättra den ekologiska status som våra vatten är klassade i enligt 

vattenförvaltningen.  

 

Det här kan du få stöd för 

Du kan få stöd för insatser som syftar till att minska övergödning eller arbete som förbättrar 

livsvillkoren för vattenlevande organismer. Detta kan till exempel vara:  

 Installation av kalkfilterbrunnar  

 Åtgärder för att minska erosion  

 Att skapa fria vandringsvägar  

 Att skapa nya biotoper längs med och i vattnet  

 

Det kan också vara insatser som förändrar vattendraget, till exempel meandring, eller att 

öppna upp kulvertar. Tanken med stödet är att hitta insatser som är anpassade till platsen och 

syftet.  

 

Du ska genomföra arbetet i odlingslandskapet. Med det menar vi på åkermark, betesmark eller 

annan mark som tar emot vatten från jordbruk eller som ligger i anslutning till odlad mark. 

Det arbete du gör för att förbättra vattenkvaliteten ska gå att koppla till påverkan från 

jordbruk. Du kan få hjälp från Länsstyrelsen med att bedöma om platsen du föreslår är 

lämplig.  

 

Ditt arbete ska också bidra till att skapa en variation i landskapet som kan uppfattas som 

positivt för friluftsliv och rekreation. Arbetet kan även bidra till flödesutjämning och positiva 

effekter på biologisk mångfald i anslutning till vattendragen.  
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Vem kan få stöd?  

Förutom enskilda personer kan även myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, 

organisationer och företag söka detta stöd. Du som söker måste ha markägarens eller 

markägarnas tillstånd.  

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd för utgifter du haft i samband med:  

 De tjänster du behöver köpa för att genomföra miljöinvesteringen, det kan till 

exempel vara kostnader för entreprenadmaskiner  

 De tjänster du behöver köpa i samband med planering av miljöinvesteringen, till 

exempel för att göra projektering och underlag som du behöver för att få 

eventuella tillstånd som behövs* 

*Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild 

firma, handelsbolag eller kommanditbolag för att genomföra investeringen.  

 

Tänk på det här  

Ta alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.  

 Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in 

till Länsstyrelsen. Du kan dock få stöd för vissa utgifter som uppkommer när du 

gör en förstudie inför ansökan. Det som gäller då är att du har kontaktat din 

länsstyrelse och fått ett förhandsbesked om att du får genomföra förstudien.  

 Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och 

kulturmiljövärden som finns på platsen.  

 Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra 

miljöinvesteringen.  

 Du ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, 

natur- och kulturvärden.  

 Du ska genomföra investeringarna med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden 

som finns på platsen.  

 Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, landsting, regioner och 

kommuner enlig lag ska ansvara för.  

 Du kan inte få stöd för sådant som enlig lag skulle ha varit genomfört vid 

tidpunkten för ansökan.  

 Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om den som söker stöd är 

kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter.  

Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter i de fall där miljönyttan delvis är 

begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta.  

 

I Stockholms län är högsta stödbelopp 4 miljoner kronor per ansökan.  

Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  
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Regional budget 2014-2020: 2,8 miljoner kronor.  

 

Startstöd  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Anders Larsson, anders.c.larsson@lansstyrelsen.se, 010-223 14 21 

 

Om stödet 

För dig som är under 40 år och vill starta eller ta över ett jordbruks- eller trädgårdsföretag 

finns möjligheten att söka startstöd. Syftet med stödet är att hjälpa unga att starta upp ett nytt 

företag eller ta över en verksamhet vid exempelvis ett generationsskifte. Stödet ska bidra till 

fler lönsamma och konkurrenskraftiga företag på landsbygden.  

 

Vem kan få startstöd?  

Du kan söka startstöd om du har startat ett nytt jordbruks- eller trädgårdsföretag eller om du 

har tagit över ett sådant företag. Företaget måste vara inriktat på primärproduktion, som 

exempelvis mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling 

samt vilt- eller hästuppfödning. När du söker startstödet får du inte ha varit etablerad som 

jordbruks- eller trädgårdsföretagare i mer än sex månader.  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Startstödet är på 250 000 kronor. Den första utbetalningen är på 150 000 kronor och den får 

du i samband med ditt beslut om stöd. Ansökan om den andra utbetalningen ska ha kommit in 

senast tre år efter beslutet om stöd. Den andra delen får du utbetald när du genomfört 

eventuell kompletterande utbildning och uppfyllt övriga krav.  

Regional budget: 5,3 miljoner kronor. 

 

Stöd för utveckling av bredband på landsbygden  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Claes Johansson, claes.johansson@lansstyrelsen.se, 010-223 13 89  

 

Om stödet 

För dig som vill utveckla bredband på landsbygden finns stöd att söka inom 

landsbygdsprogrammet.  

 

Grundläggande villkor för att söka bredbandsstöd  

För att söka projektstöd för bredband måste följande fem villkor vara uppfyllda:  

 Projektet ska genomföras på landsbygden utanför tätort  

 Projektet ska genomföras där det inte finns NGA-nät  

 Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område  

 Du ska bygga ett bredbandsnät som ger hög överföringskapacitet  

 Projektet stämmer överens med befintlig regional och kommunal strategi  

 Du ska ha ett samråd med kommunen i samband med att projektet planeras  

 

mailto:claes.johansson@lansstyrelsen.se
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Vem kan söka stödet?  

Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan 

ansöka om stödet. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler. Det betyder till exempel 

att en förening som bygger för sina medlemmar eller ett företag, organisation, kommun eller 

myndighet som bygger för fler än bara den egna verksamheten kan söka stödet. Det innebär 

också att en enskild privatperson eller en enskild firma inte kan ansöka om stödet.  

 

Detta kan du få stöd för  

De utgifter du kan få stöd för är indelade i fem kategorier:  

 Projektering av bredbandsnätet  

 Anläggningsarbeten  

 Material  

 Dokumentation av bredbandsnätet  

 Administration av projektet  
 

Finansiering av ditt projekt  

Ditt projekt får finansieras dels av det stöd du kan få från landsbygdsprogrammet och dels av 

privata pengar. I Stockholms län ges 60 procent i stöd från landsbygdsprogrammet, för de 

utgifter du kan få stöd för enligt ovan. Stödprocenten har bestämts av Länsstyrelsen med hjälp 

av riktlinjer som Jordbruksverket tagit fram. Varje län ska tillämpa samma stödprocent för 

alla projekt i länet, trots att det kan finnas regionala skillnader. Den del som inte täcks av 

stödet ska täckas av privata pengar, till exempel insatser och anslutningsavgifter eller av 

pengar som kommer från privata fonder, privata stiftelser eller privata företag. Projektet kan 

inte medfinansieras med andra offentliga stöd. Med offentliga stöd menas pengar som 

kommer från till exempel EU, den svenska staten, regionförbund, landsting eller kommun.  

 

Regional budget 2014-2020: 153 miljoner kronor.   

 

Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Sofia Ståhle, sofia.stahle@lansstyrelsen.se, 010-223 15 84 

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning eller andra 

samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.  

 

Stödet är ett projektstöd som kan sökas av både företag, föreningar, organisationer, 

myndigheter, kommuner, landsting och regioner.  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få stöd för upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.  

I Stockholms län är 1,6 miljoner kronor det högsta stödbelopp som du kan få om du söker 

stöd för investeringar i fritids- och idrottsanläggningar. 
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I de 90 procenten ska ingå offentlig medfinansiering med omkring 25 % från en annan 

offentlig aktör såsom kommun, Länsstyrelse, eller dylikt. Stödet kan ej kombineras med andra 

EU-medel.   

 

Du kan sammanlagt endast få stöd för investeringar upp till det högsta stödbeloppet inom en 

period av tre år inom varje enskilt fokusområde räknat från den först inkomna ansökan.  

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.  

Regional budget 2014-2020: 4,4 miljoner kronor (varav 1,7 miljoner öronmärkta). 

 

Stöd till stängsel mot rovdjur  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Åsa Pettersson, asa.pettersson@lansstyrelsen.se, 010-223 15 16 

 

Om stödet 

Du kan få stöd för att sätta upp stängsel för att hålla rovdjur borta från dina marker. Syftet är 

att hindra rovdjur från att angripa dina djur i betesmarker och på vallar. Det här stödet är en 

miljöinvestering.  

 

Vem kan få stöd?  

Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot varg, björn eller lodjur och om du har betesdjur 

som betar betesmarker, slåtterängar eller betesvall. Du ska vara markägare, lantbrukare eller 

företräda en organisation eller förening. Du som söker måste ha markägarens eller 

markägarnas tillstånd.  

 

Du kan inte få stöd för det du har gjort innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen. Ta 

alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.  

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan bara få stöd om du sätter upp stängsel mot rovdjur runt hela hagen. Du kan också bara 

få stöd för den del av stängslet, som hindrar björn, varg eller lodjur att ta sig in till dina 

betesdjur.  

 

Tänk på det här  

 Ta alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.  

 Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in 

till Länsstyrelsen.  

 Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och 

kulturmiljövärden som finns på platsen.  

 Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra 

miljöinvesteringen.  

 För att räknas som godkänt ska hela ditt stängsel vara anpassat så att det skyddar 

tamdjuren mot angrepp av rovdjur.  
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 Du får börja med din miljöinvestering först när din ansökan kommit in och du har 

fått ett skriftligt besked från Länsstyrelsen  

 Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om den som söker stöd är 

kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning  
 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du får en fast ersättning på 50 kronor per meter stängsel. Ersättningen är beräknad på 

arbetstid, maskiner och material.  

 

Regional budget 2014-2020: 1,2 miljoner kronor. 

 

Utveckling av natur- och kulturmiljöer  
Kontaktperson på Länsstyrelsen:  

Sofia Ståhle, sofia.stahle@lansstyrelsen.se, 010 – 223 15 84 

 

Om stödet 

Stödet för utveckling av natur- och kulturmiljöer ska bidra till att bevara och utveckla natur- 

och kulturmiljöer och historiskt värdefulla byggnader i en bygd.  

 

Det här kan du få stöd för  

Du kan få stöd för investeringar som bidrar till att bevara och restaurera natur- och 

kulturmiljöer i odlingslandskapet och som utvecklar området till en mer attraktiv miljö att bo 

i. Stödet kan även gå till restaurering av hus och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. 

Stödet ska bidra till att förbättra förutsättningarna för turism och annat företagande inom 

bygden.  

 

Stödet är ett projektstöd som kan sökas av både företag, föreningar, organisationer, 

myndigheter, kommuner, landsting och regioner.  

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Du kan få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd.  

I de 90 procenten ska ingå offentlig medfinansiering med omkring 25 % från en annan 

offentlig aktör såsom kommun, Länsstyrelse, eller dylikt. Stödet kan ej kombineras med andra 

EU-medel.  

 

Utgifterna måste vara mer 50 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. 

 

Om du är ett företag kan du få högst 50 procent i stöd. 

 

Regional budget 2014-2020: 7 miljoner kronor.  
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STÖD FRÅN KOMMUNERNA 

Via skärgårdskommunerna Värmdö kommun, Haninge kommun och Österåkers kommun 

finns möjligheter att söka olika typer av stöd, bland annat för skärgårdsprojekt.  

 

Värmdö kommun 
Kontaktperson på Värmdö kommun:  

Karin Jöback, karin.joback@varmdo.se, 08-570 481 51 

 

Kommunal medfinansiering 

Om stödet  

Syftet är att ge föreningar möjlighet att vidta förbättringar för ökad möjlighet att ta emot 

besökare och öka kommunens tillgänglighet till fritidsliv och föreningsliv, exempelvis genom 

infrastruktursatsningar. 

 

Det här kan du få stöd för 

Infrastrukturen ska förbättra möjlighet att ta emot besökare och tillgänglighet till fritidsliv och 

föreningsliv. Ansökande förening ska redovisa finansiering och genomförandeplan. 

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Föreningar i Värmdö som avser att exempelvis investera i infrastruktur har möjlighet att 

ansöka till kommunstyrelsen om kommunal medfinansiering om maximalt 50 procent av 

den totala kostnaden. 

 

Läs policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering: 

http://www.varmdo.se/upplevaochgora/foreningsservice/foreningsbidrag.4.66660dfe140ab7c9

9eb511a.html 

 

Arrangemangsbidrag 

Om stödet  

Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar 

som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt.  

 

Det här kan du få stöd för  

Föreningar kan till exempel ansöka om stöd för festivaler, konserter, teaterföreställningar och 

föreläsningar. Bidraget ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna 

icke-kommersiella arrangemang. 

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Bidraget kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.Bidraget 

söks via e-tjänst på service.varmdo.se, Uppleva och göra:  

http://www.varmdo.se/upplevaochgora/foreningsservice/foreningsbidrag.4.c4b344415940332

e5a3f5b4.html 

 

http://www.varmdo.se/download/18.499310071584917e0fb24e37/1479113223469/Policy+f%C3%B6r+f%C3%B6reningsbidrag+och+kommunal+medfinansiering.pdf
http://service.varmdo.se/
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Projektbidrag för särskild samhällsnytta 

Om stödet  

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet stimulera utveckling inom integration, 

jämställdhet och mångfald samt stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet 

och tillgänglighet för alla. 

 

Det här kan du få stöd för  

Insatser inom kultur- och fritidsområdet som stimulerar utveckling inom integration, 

jämställdhet och mångfald och särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och 

tillgänglighet för alla. 

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Bidraget kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Bidraget 

söks via e-tjänst på service.varmdo.se  Uppleva och göra:  

http://www.varmdo.se/upplevaochgora/foreningsservice/foreningsbidrag.4.c4b344415940332

e5a3f5b4.html 

 

Särskilt kulturbidrag 

Om stödet  

Bidrag kan sökas av föreningar för insatser inom kulturområdet.  

 

Det här kan du få stöd för  

Exempel på verksamhet som det går att beviljas stöd för är verksamhet för bevarande av 

kulturhistoriska miljöer och traditioner och opinionsbildande verksamhet inom kultur eller 

kulturellt nyskapande. Läs mer i Policy för föreningsstöd via kommunens webbplats. 

 

Så här mycket kan du få i stöd  

Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen. Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se, 

Uppleva och göra:  

http://www.varmdo.se/upplevaochgora/foreningsservice/foreningsbidrag.4.c4b344415940332

e5a3f5b4.html 

 

Österåkers kommun 

Kulturevenemangsbidrag 

Kontaktperson på Österåkers kommun:  

Birgit Lindholm, birgit.lindholm@osteraker.se, 08-540 810 00 (växeln) 

 

Om stödet  

Österåkers kommun kan erbjuda dig rådgivning och stöd om du har idéer för ett kulturprojekt.  

 

Hos kommunens Kultur- och fritidsnämnd kan du i början av året söka 

kulturevenemangsbidrag om du vill producera ett offentligt kulturevenemang i Österåker. 

Österåkers kommun har inga krav på medfinansiering och prioriterar evenemang som 

http://service.varmdo.se/
http://service.varmdo.se/
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involverar professionella kulturaktörer, håller hög kvalitet samt har producenter med tidigare 

evenemangsvana.  

 

Blankett för att ansöka hittar du under ”Tjänster och blanketter” på kommunens webbplats.  

Ansökan behöver vara inne senast den 15 januari och behandlas sedan vid ett av Kultur- och 

fritidsnämndens sammanträden. Nämnden fattar beslut under våren. Du får därefter besked 

om din ansökan har beviljats eller inte. 

 

Läs mer om stödet: 

http://www.osteraker.se/upplevagora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier.4.71fcf4

251429dfd2f5cac5.html 

 

 

Haninge kommun 

Bidrag till föreningsdriven öppen verksamhet 

Kontaktperson på Haninge kommun:  

Peo Erlandsson, perolov.erlandsson@haninge.se, 08-606 89 45 

 

Om stödet  

Via Haninge kommun finns möjlighet att ansöka om olika bidra för föreningsdriven öppen 

verksamhet. Ett av bidragen är inriktat på skärgård. Bidraget ges för verksamhets- och 

materialkostnader för barn- och ungdomsverksamhet i skärgården.  

 

Ansökan kan skickas in när som helst under året, dock senast den 1 november.  

 

Läs mer om stödet: 

http://haninge.se/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsbidrag/idrott-och-ovrigabidrag-kultur-

fritid/ 

 

http://www.osteraker.se/upplevagora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier.4.71fcf4251429dfd2f5cac5.html
http://www.osteraker.se/upplevagora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier.4.71fcf4251429dfd2f5cac5.html



