
Processen  

Programförslag inlämnat sommaren 2014 

 

333 frågor från EU-kommissionen 

 

Svar lämnas i december 

 

Kan innebära ändringar i programmet ! 

 

Söka stöd sommaren / hösten 2015 

(bredband kan sökas på egen risk sedan 3 september) 
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Service, infrastruktur och 

attraktiv landsbygd  
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 

 

Småskalig infrastruktur   49 mnkr 

  

Bredband    3 250 mnkr 

 

Service på landsbygden   885 mnkr 

 

Infrastruktur för rekreation och turism 389 mnkr 

 

Utveckling av natur- och kulturmiljöer 299 mnkr 

 

TOTALT 2015-2020   4 869,4 mnkr 

 



Småskalig infrastruktur  
49 mnkr 

Syfte: förbättra den småskaliga infrastrukturen på landsbygden för 

att därigenom ge en tryggare utomhusmiljö och ökad livskvalitet 

för de boende på landsbygden.  

 

Innehåll: exempelvis investeringar i vägbelysning, skyltning, 

mindre vägar och broar, pendelparkering för samåkning samt 

vatten- och avloppsledningar. 

 

”Småskaligt” kommer att definieras. 

 

Var söker man?: Länsstyrelserna 

 

Medfinansiering: 20 % (9,8) av 49 mnkr 
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Bredband  
3 250 mnkr 

 Syfte: Bygga ut bredband på landsbygden i områden där 

marknaden inte bygger. Målet är att 550 000 personer ska få 

möjlighet att ansluta till bredbandsnätet. 

 

Innehåll: Investeringar i passiv bredbandinfrastruktur inkl 

projekteringskostnader, lantmäterikostnader etc. 

 

Var söker man? Länsstyrelsen 

 

Medfinansiering:  

Ingen offentlig medfinansiering från andra källor får ingå i 

projekten. Ideella insatser kan göra det billigare. 

 

Stödnivå: en stödnivå är fastställd för varje län  
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Service på landsbygden  
885 mnkr 

 
Syfte: förbättrad service för de som bor, verkar och besöker 

landsbygden. 

Innehåll: 

- 490 mnkr kommersiell service, investeringar i lanthandel/ mackar 

o Länsstyrelserna, ingen medfinansiering, stödnivå 40-85% 

 

- 263 mnkr lokal serviceutveckling, projekt 

o Tillväxtverket, 20% (53 mnkr) annan offentlig medfinansiering 

 

- 132 mnkr andra investeringar i service , samlingslokaler mm, varav 

minst 50 mnkr idrotts- och fritidsanläggningar 

o Länsstyrelserna, 20% (26,4 mnkr) annan offentlig 

medfinansiering 
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Småskalig infrastruktur för 

rekreation och turisminformation 
388 mnkr 

 Syfte: att utifrån landsbygdens resurser i form av mark och vatten 

skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra 

möjligheterna till turism 

 

Innehåll: T.ex. investeringar i badplatser, lekplatser eller leder för 

vandring, cykel, kanot och skoter. Till turistinformation räknas 

information som syftar till att få fler besökare till landsbygden, 

exempelvis turistbroschyrer, webbplatser och skyltar för att 

informera om bygden. 

 

Var söker man: Länsstyrelserna 

Medfinansiering: 20 % (78 mnkr) av 388 mnkr ska tillföras från  

  andra offentliga medel 
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Utveckling av natur- och 

kulturmiljöer 
299 mnkr 

  

Syfte och innehåll: bevara och restaurera odlingslandskapets 

natur- och kulturmiljöer, lokala naturvårdsprojekt och lokala 

kulturvårdsprojekt inkl. överloppsbyggnader, kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader på hembygdsgårdar  

 

Riktade insatser:  80 mnkr av 299 mnkr ska gå till byggnader och 

  miljöer etc på hembygdsgårdar 

 

Var söker man: Länsstyrelserna 

 

Medfinansiering: 20 % (60 mnkr) av 299 mnkr ska tillföras från  

  andra offentliga medel. 
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Ökade krav på styrning 

Handlingsplaner för länsstyrelserna, Sametinget, Tillväxtverket och 

Jordbruksverket. 

 

Handlingsplanerna anger prioriteringar som utmynnar i urvalskriterier. 

 

Nationella urvalskriterier tas fram gemensamt av myndigheterna. 

 

Stödnivåer 
Förslaget inom service är 20% – 100%. Kommer att preciseras under 

hösten.  

Generellt villkor 
Investeringarna inom serviceområdet ska vara förenliga med 

eventuella lokala planer. 
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