Välkommen till första numret av EIP-Agri Nyhetsbrev!
Ansökningsläget

Det har kommit in cirka 110 ansökningar om
innovationsstöd via Jordbruksverkets e-tjänst. Av
dessa gäller knappt 10 genomförandestöd
(projektstöd) och resten gruppbildningsstöd. De
sökta beloppen när det gäller genomförandestödet
varierar mellan 90 000 och 5 miljoner.
Support till sökande
Innovationssupporten har diskuterat mer än 250
idéer med olika personer som funderat på att söka
innovationsstöd. I de allra flesta fall har det varit
idéer som passar väl in. De spänner över alla
ämnesområden inom jordbruk, trädgårds- och
rennäring. Föga förvånade är det ofta tekniska
frågor i kombination med växtodlings-, trädgårdseller energifrågor. Men det har också varit många
idéer om nya grödor, vidareförädling, uppföljnings- och planeringsverktyg och tjänster. Innovationssupporten har givetvis tystnadsplikt när det
gäller vilka idéer som diskuterats, detsamma gäller
Jordbruksverkets handläggare.
Beslut om gruppbildningsstöd
Den formella handläggningen på Jordbruksverket
av ansökningarna börjar i mitten av mars och man
har ambitionen att besluten om gruppbildningsstöd ska komma så snart som möjligt. Ansökningarna hanteras utifrån ankomstdatum om de är
kompletta.

Rådgivande urvalskommittén

För att bedöma ansökningarna om genomförandestöd har Jordbruksverket knutit till sig en rådgivande urvalskommitté bestående av Inger Ahldén,
Ideon Agro Food, Jonas Brändström, Vinnova,
Jan Eksvärd, f d miljöchef på LRF, Sophie Hagströmmer, Scope Advisory Capital,
Malin Mohr, Svenska Uppfinnarföreningen, PerOve Persson, Hushållningssällskapet Skaraborg
och Jan-Olof Puranen, f d VD Hushållningssäll-

skapet Norrbotten – Västerbotten.
- Det känns tryggt att ha dessa erfarna personer
i kommittén, säger Jörgen Fransson, enhetschef.
Deras samlade kompentens från innovationsarbete, entreprenörskap och de gröna näringarna i
olika delar av landet garanterar att vi får bra bedömningar av projektansökningarna.
Kommittén som använder de fastställda urvalskriterierna för sin utvärdering har sitt första möte
den 31 maj. Därefter är det Jordbruksverket som
fattar de slutliga besluten

Kraftfull EU-satsning

Runt om i EU pågår arbete med EIP-Agri. Hela
94 medlemsstater och regioner kommer att til�lämpa åtgärden via sina landsbygdsprogram och
man räknar med över 3200 innovationsgrupper.
Det bådar gott för möjligheten att nå syftet ökad
konkurrenskraft och hållbarhet, både genom ett
mycket stort antal innovationer, men också genom
all samverkan mellan praktiker, forskare, rådgivare,
tillverkningsföretag med flera.
Annorlunda stöd ger trögare start
Eftersom innovationsstödet är en ny åtgärd som
skiljer sig i många avseenden från andra typer av
EU-stöd går det lite trögt med igångsättandet. Endast två regioner har redan arbetande innovationsgrupper, Schleswig-Holstein med 17 och Skottland
med 4. Österrike har valt ut 11 grupper som får
sina beslut i dagarna. Flera länder och regioner
ligger i samma fas som vi med möjlighet att söka
stöd men inte färdiga beslut. Några länder har inte
ens kommit igång med att bygga systemet, men de
får draghjälp genom att titta på Sverige och andra
som ligger före.
Olika tillämpning i olika länder
Den svenska totalbudgeten, 440 miljoner Skr för

hela perioden, är stor jämfört med vad andra har.
Variationen är stor när det gäller maxbelopp, prioriterade ämnen, projektlängd, hur innovationsgruppen får se ut och vilka urvalskriterier som
används. I Sverige har vi jämförelsevis en generös
tillämpning när det gäller de fyra första, medan vi
har urvalskriterier som nog är mer styrande mot
verkliga innovationsprojekt. I Schleswig-Holstein är man lite bekymrad över att det har blivit en
del stora grupper som mer jobbar med tillämpad
forskning utan tänkta innovationer som mål.

ringscirkulation respektive FG20 Biomassa från
skogen på ett hållbart sätt. Den som vill söka gör
det via länken nedan senast den 21 mars. Första
workshopen för FG19 kommer glädjande nog att
äga rum på Sånga-Säby den 31 maj – 1 juni med
studiebesök på Wiggeby gård. Det är ju ett ämnesområde som vi i Sverige anses väldigt bra på!
Utlysningen, beskrivning av fokusgrupperna liksom slutrapporterna från de grupper som avslutats finns här ec.europa.eu

EIP-Agri Service Point har gjort en undersökning om hur tillämpningen är i olika länder. Du
hittar den här liksom presentationer från Spanien,
Österrike och Storbritannien. Klicka på respektive
ord nedan för att läsa vidare:
Undersökningen - Spanien - Österrike - Storbritannien.

På Elmia i höstas skapade vi uppmärksamhet
genom att ha 440 miljoner i 1000-lappar i montern. På Elmia Lantbruk den 19-21 oktober har
vi initierat ett kunskaps- och innovationstorg med
företrädare för forskning och rådgivning. Mitt på
torget är det planerat en Framtidsverkstad där studenter kommer att lösa utmaningar tillsammans
med besökare och utställare på mässan.

Rött: startade innovationsgrupper. Grönt: utlysning
för gruppbildnings- (GB)
och genomförandestöd (GS).
Ljusgrönt: utlysning för bara
GB. Svart: utlysning för bara
GS.

Spännande upplägg på Elmia i höst!

Mycket givande fokusgrupper

I EIP-Agri-satsningen på EU-nivå genomförs
många aktiviteter med syfte att kunniga och
intresserade personer från många länder ska ges
möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter
med varandra inom olika ämnesområden. Hittills
har man startat 18 fokusgrupper där 20 experter från praktik och forskning träffas vid två
workshoppar för att identifiera problem, möjligheter, innovations- och forskningsbehov inom
avgränsade ämnesområden. Sverige har haft deltagare i flera av grupperna med stort utbyte.

Inger Pehrson är samordnare för nationella innovationsnätverket.

Mer information
Om EIP-Agri och det nya innovationsstödet
www.landsbygdsnatverket.se/EIP

Ansökan om innovationsstöd
www.jordbruksverket.se

EIP-Agri på EU-nivå
www.ec.europa.eu/eip
Möte med Subgroup on Innovation 18 februari.
Foto: EIP-Agri Service Point

Svenska deltagare till nya fokusgrupper söks
Nu startar två nya fokusgrupper, FG19 Växtnä-

Vill du veta mer kan du höra av dig till Inger
Pehrson, inger.pehrson@jordbruksverket.se,
telefon: 0729 - 77 59 01

