Urvalskriterier med bedömningsgrunder för stöd för att bilda
innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom
Europeiska innovationspartnerskapet, EIP
(Attraktiv landsbygd - Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 för år
2017)

Urvalskriterier för stöd för att bilda innovationsgrupper

Bedömningsgrunder
1. Den tänkta innovationen bidrar till att förbättra konkurrenskraften för
jordbruk, trädgård och rennäring
5 poäng: Den tänkta innovationen har en tydlig inriktning mot ökad effektivitet Den tänkta
innovationen har en tydlig huvudinriktning mot ökad effektivitet. Effektivitet kan innebära ökad
produktivitet d.v.s. en ökad produktion per insatsfaktor. Effektivitet kan även innebära ett förändrat
förhållande mellan värdet på producerad enhet och dess produktionskostnad. Effektivitet kan alltså
innebära ökad produktivitet (inre effektivitet) men det kan även innebära en ökad kvalitet d.v.s. ett
större fokus på hur man utnyttjar de resurser som används i produktionen. Effektivitet kan ses ur en
rad olika perspektiv, exempelvis tidseffektivitet och arbetskraftseffektivitet. Effektiviteten bör ses på
både lång och kort sikt där det på kort sikt kan behövas ökas resurser för att sedan minska dem på
längre sikt. Det bör även tas i beaktande att det även kan handla om ett ökat mervärde av sin
produktion. För att få fem poäng ska den tänkta innovationen ha sin huvudinriktning mot att
förbättra konkurrenskrafteten inom jordbruk, trädgård eller rennäringen.
3 poäng: Den tänkta innovationen har potential att öka effektiviteten Den tänkta innovationen har
potential att på något sätt förbättra konkurrenskraften genom att öka effektiviteten. En ökad
produktivitet innebär främst en ökad produktion per insatsfaktor. Effektivitet innebär förhållandet
mellan värdet på producerad enhet och dess produktionskostnad. Detta kan alltså också innebära

ökad produktivitet (inre effektivitet) men det kan även innebära en ökad kvalitet d.v.s. ett större fokus
på hur man utnyttjar de resurser som används i produktionen. Effektivitet kan ses ur en rad olika
perspektiv, exempelvis tidseffektivitet och arbetskraftseffektivitet. Effektiviteten bör ses på både lång
och kort sikt där det på kort sikt kan behövas ökas resurser för att sedan minska dem på längre sikt.
Det bör även tas i beaktande att det även kan handla om ett ökat mervärde av sin produktion.
För att få tre poäng behöver den tänkta innovationen inte vara huvudinriktad mot att öka
konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård eller rennäringen. Däremot kan den ha sådan effekt att
den ändå påverkar jordbruk, trädgård eller rennäringen på ett positivt sätt.

2. Den tänkta innovationen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller
arbetsmetoder
*För att räknas som en innovation ska den vara ny eller väsentligt förbättrad och ha potential att introduceras på
marknaden. Den ska vara ny eller väsentligt förbättrad med avseende på dess kapacitet, användarvänlighet, ingående
komponenter eller delsystem.
*Bransch räknas som den produktionsinriktning som är aktuell för slutlig användning av innovationen. I enlighet med
Standard för Svensk näringslivsindelning (SNI) så är följande inriktningar exempel på branscher inom gruppen
”odling av ett- och tvååriga växter”.




SNI 01 11 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
SNI 01 12 odling av ris
SNI 01 16 odling av fiberväxter

3 poäng: Den tänkta innovationen är ny på marknaden inom aktuell bransch
Den tänkta innovationen är ny på marknaden inom aktuell bransch. Det betyder att den redan kan
finnas som produkt, tjänst eller process inom någon annan bransch i Sverige eller någon annan del av
världen.
+ 2 poäng: Den tänkta innovationen har betydelse för en stor andel inom aktuell bransch Plus två
poäng ges om den tänkta innovationen potentiellt kan ha en stor betydelse för många inom aktuell
bransch. Det ska vara vägledande för att premiera de innovationer som har en stor relevans.

3. Den tänkta innovationen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och
klimatmål
Detta kriterium gynnar de innovationsidéer som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt.
3 poäng: Den tänkta innovationen bidrar till att nå nationella miljökvalitetsmål (minska negativ
miljöpåverkan eller öka positiv miljöpåverkan). 3 poäng ges till de innovationer som kan minska
jordbrukets negativa miljö-, och klimatpåverkan (exempelvis en innovation som leder till minskad
energiåtgång eller stimulerar produktion och användning av förnybar energi eller minskade utsläpp av
växtnäringsämnen) eller öka dess positiva miljö-, och klimatpåverkan (exempelvis en innovation som
leder till ökad biologisk mångfald eller ökad kolinlagring). Dessa miljö-, och/eller klimateffekter ska
nämnas i ansökan men behöver inte vara huvudsyftet med ansökan.
5 poäng: Den tänkta innovationen har som främsta syfte att minska negativ miljöpåverkan och/eller
öka positiv miljöpåverkan.
5 poäng ges till de innovationer som i första hand bidar till positiva miljöeffekter och/eller minska
negativa miljöeffekter. Det innebär att effekten av den tänkta innovationen har detta som främsta mål.

Urvalskriterier för stöd för att genomföra innovationsprojekt

Bedömningsgrunder
1. Den tänkta innovationen bidrar till att förbättra konkurrenskraften för
jordbruk, trädgård och rennäring
5 poäng: Den tänkta innovationen har en tydlig inriktning mot ökad effektivitet Den tänkta
innovationen har en tydlig huvudinriktning mot ökad effektivitet. Effektivitet kan innebära ökad
produktivitet d.v.s. en ökad produktion per insatsfaktor. Effektivitet kan även innebära ett förändrat
förhållande mellan värdet på producerad enhet och dess produktionskostnad. Effektivitet kan alltså
innebära ökad produktivitet (inre effektivitet) men det kan även innebära en ökad kvalitet d.v.s. ett
större fokus på hur man utnyttjar de resurser som används i produktionen. Effektivitet kan ses ur en
rad olika perspektiv, exempelvis tidseffektivitet och arbetskraftseffektivitet. Effektiviteten bör ses på
både lång och kort sikt där det på kort sikt kan behövas ökas resurser för att sedan minska dem på
längre sikt. Det bör även tas i beaktande att det även kan handla om ett ökat mervärde av sin
produktion. För att få fem poäng ska den tänkta innovationen ha sin huvudinriktning mot att
förbättra konkurrenskrafteten inom jordbruk, trädgård eller rennäringen.
3 poäng: Den tänkta innovationen har potential att öka effektiviteten Den tänkta innovationen har
potential att på något sätt förbättra konkurrenskraften genom att öka effektiviteten. En ökad
produktivitet innebär främst en ökad produktion per insatsfaktor. Effektivitet innebär förhållandet
mellan värdet på producerad enhet och dess produktionskostnad. Detta kan alltså också innebära
ökad produktivitet (inre effektivitet) men det kan även innebära en ökad kvalitet d.v.s. ett större fokus
på hur man utnyttjar de resurser som används i produktionen. Effektivitet kan ses ur en rad olika
perspektiv, exempelvis tidseffektivitet och arbetskraftseffektivitet. Effektiviteten bör ses på både lång
och kort sikt där det på kort sikt kan behövas ökas resurser för att sedan minska dem på längre sikt.
Det bör även tas i beaktande att det även kan handla om ett ökat mervärde av sin produktion. För att
få tre poäng behöver inte den tänkta innovationen vara huvudinriktad mot att öka konkurrenskraften
inom jordbruk, trädgård eller rennäringen.

2. Den tänkta innovationen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster,
processer eller arbetsmetoder
*För att räknas som en innovation ska den vara ny eller väsentligt förbättrad och ha potential att introduceras på
marknaden. Den ska vara ny eller väsentligt förbättrad med avseende på dess kapacitet, användarvänlighet, ingående
komponenter eller delsystem.
*Bransch räknas som den produktionsinriktning som är aktuell för slutlig användning av innovationen. I enlighet med
Standard för Svensk näringslivsindelning (SNI) så är följande inriktningar exempel på branscher inom gruppen
”odling av ett- och tvååriga växter”.




SNI 01 11 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
SNI 01 12 odling av ris
SNI 01 16 odling av fiberväxter

1 poäng: Den tänkta innovationen är ny på den svenska marknaden för aktuell bransch Den tänkta
innovationen är ny på den svenska marknaden inom aktuell bransch. Det betyder att den redan kan
finnas som produkt, tjänst eller process inom någon annan bransch i Sverige eller någon annan del av
världen.
+ 2 poäng: Innovationen kan ha betydelse för en stor andel inom aktuell bransch Innovationen har
potentiellt en stor målgrupp för slutlig användning. Det kan exempelvis vara en stor grupp företagare
eller ett stort antal anställda inom aktuell bransch som skulle kunna dra nytta av innovationen. Dessa

två extrapoäng är alltså vägledande för att premiera de innovationer som har en stor relevans för sin
bransch.
+ 2 poäng: Den tänkta innovationen är ny och tillämpbar på den internationella marknaden för
aktuell bransch Innovationen är även ny på den internationella marknaden och har potential att även
tillämpas utanför Sverige. Detta extrapoäng är vägledande för att premiera de innovationer som har en
relevans för sin bransch utanför Sverige d.v.s. exportpotential som i sig ökar konkurrenskraften.

3. Den tänkta innovationen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och
klimatmål
Detta kriterium gynnar de innovationsidéer som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt.
2 poäng: Den tänkta innovationen bidrar till att nå nationella miljökvalitetsmål (minska negativ
miljöpåverkan eller öka positiv miljöpåverkan).
2 poäng ges till de innovationer som kan minska jordbrukets negativa miljö-, och klimatpåverkan
(exempelvis en innovation som leder till minskad energiåtgång eller stimulerar produktion och
användning av förnybar energi eller minskade utsläpp av växtnäringsämnen) eller öka dess positiva
miljö-, och klimatpåverkan (exempelvis en innovation som leder till ökad biologisk mångfald eller
ökad kolinlagring). Dessa miljö-, och/eller klimateffekter ska nämnas i ansökan men behöver inte vara
huvudsyftet med ansökan.
3 poäng: Den tänkta innovationen har som främsta syfte att minska negativ miljöpåverkan och/eller
öka positiv miljöpåverkan 3 poäng ges till de innovationer som i första hand bidar till positiva
miljöeffekter och/eller minska negativa miljöeffekter. Det innebär att effekten av den tänkta
innovationen har detta som främsta mål.
+1 poäng: Den tänkta innovationen bidrar till stor minskad negativ miljöpåverkan Ett extrapoäng ges
till de innovationer som leder till en stor minskad negativ miljöpåverkan där effekten inte enbart är för
det enskilda företaget. +1 poäng: Den tänkta innovationen bidrar till en stor ökad positiv
miljöpåverkan. Ett extrapoäng ges till de innovationer som leder till en stor ökad positiv
miljöpåverkan där effekten inte enbart är för det enskilda företaget.

4. Den tänkta innovationen har den kapacitet som krävs för att genomföra och
fullfölja innovationsprojektet
3 poäng: Gruppen har en samlad kompetens som är relevant för genomförandet av
innovationsprojektet Innovationsgruppen är sammansatt på ett sådant sätt att dess samlade
kompetens har relevans för det totala genomförandet av innovationsprojektet, genom hela
innovationsprocessen. En samlad kompetens innebär att det finns tillräckligt med kunskap
engagemang, drivkraft och målfokus för att genomföra projektet.
5 poäng: Gruppen har en mycket god samlad kompetens som är relevant för genomförandet av
innovationsprojektet. Innovationsgruppen är sammansatt på ett sådant sätt att dess samlade
kompetens är mycket god och har tydlig relevans för det totala genomförandet av
innovationsprojektet, genom hela innovationsprocessen. En mycket god samlad kompetens innebär
att det finns stor kunskap och drivkraft och målfokus samt stort engagemang, drivkraft för att väl
genomföra projektet.

5. Innovationsprojektets användning av resultat för marknadstillträde
3 poäng: Det finns en trovärdig och väl grundad plan för ett införlivande av den tänkta innovationen
till praktiska metoder och plan för inträde på marknaden Innovationsgruppen ska uppvisa en

trovärdig plan för marknadsinträde. Det betyder att det ska finnas en plan för hur den tänkta
innovationen ska omvandlas till praktiska metoder som tillgängliggörs för marknaden.
+2 poäng: Det finns en plan för att identifiera och sprida vart framtida FoU-investeringar bör riktas.
Två extrapoäng ska ges till de innovationsgrupper som har en tydlig och trovärdig plan för hur FoUbehov ska spridas till aktörer som kan vara aktuella för fortsatt utveckling. Detta gäller även för
projekt som inte leder till någon innovation.

6. Projektaktiviteternas relevans
3 poäng: Projektplanen är kopplad till budget och visar på kostnadseffektivitet och relevans
Innovationsgruppen kan uppvisa en sammanhållande projektplan och en budget som visar på
effektivitet och relevans. Det innebär att aktiviteterna är lämpliga för uppsatt mål och ambition.
Samtidigt måste även fördelning av uppgifter och resurser vara ändamålsenlig.
5 poäng: Projektplanen är kopplad till budget och visar på stor kostnadseffektivitet och relevans
Innovationsgruppen kan uppvisa en sammanhållande projektplan och en budget som visar på
effektivitet och relevans. Det innebär att aktiviteterna är lämpliga för uppsatt mål och ambition.
Samtidigt måste även fördelning av uppgifter och resurser vara mycket ändamålsenlig.

