Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Samisk näringslivsutveckling

Medel att söka för dig som driver företag
eller vill utveckla annan verksamhet
på landsbygden!

I Sametingets Landsbygdsprogram finns flera olika stödtyper;
företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.
Hur ansöker man?

Att tänka på för snabbare handläggning

Ansökan gör du digitalt via e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se
Du behöver E-legitimation som t.ex. Mobilt Bank-ID.

Fyll i ansökan noggrant och utförligt och svara på alla frågor.

Vad krävs?
Stöden kan ha olika ansökningsperioder. Du hittar datum för dessa på Sametingets hemsida:
www.sametinget.se/landsbygdsprogrammet
För att vi ska kunna hantera din ansökan måste den vara komplett (dvs alla frågor besvarade
och alla bilagor bifogade) och ha kommit in till oss senast det sista datumet i ansökningsperioden.
Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering eller ditt projekt, annars riskerar du att
inte få stöd för utgifter som du haft.

Skicka in alla underlag som efterfrågas, det kan vara t.ex. bokslut, bygglov, ritningar, budget,
fakturor, offerter.
På Jordbruksverket hemsida finns guide, instruktionsfilm samt frågor och svar som hjälp vid
ansökan.

När du fått ditt stöd
När du har fått beslut om stöd, kom ihåg att du även behöver ansöka om utbetalning.
Utgifterna ska vara betalda och särredovisas i din bokföring.

Investeringar ska vara kvar i minst 5 år.
Utgifterna du kan få stöd för är t.ex. inköp av material och fast inredning, köp av arbete eller
tjänster samt köp av programvara eller patent. Man kan inte få stöd för eget arbete.

Hur stort är stödet?
Du kan få max 40 % av investeringskostnaden i stöd vid alla typer av företagsstöd.
Utgifterna måste vara minst 100 000 kr, undantaget renvaktarstugor där investeringen måste
vara minst 50 000 kr.
För projektstöden gäller generellt att du kan få 90 % av stödberättigade utgifter och att
minsta investering är 100 000 kr. Vissa undantag finns. I några projektstöd måste du
dessutom ha offentlig medfinansiering.
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Läs mer:
Mer information hittar du på Jordbruksverkets och Sametingets hemsidor.
Bra information att läsa när du bestämt dig för att söka stöd är Sametingets regionala
handlingsplan samt bedömningsgrunder och urvalskriterier, dessa finns som länkar på
Sametingets hemsida.

Förädlingsstöd

Företagsstöd
Företagsstöden finns
för att underlätta
investeringar och
utveckling för ökad
konkurrenskraft,
förbättrad miljö och
skapande av fler jobb.

Investeringsstöd
Rennäring
Foto: Carl Johan Jutsi

Investeringsstöd Rennäring

Målet med stödet är starka och konkurrenskraftiga rennäringsföretag som
bidrar till ett rikt samiskt näringsliv. Områden som Sametinget prioriterar
är investeringar som bidrar till förbättrad arbetsmiljö, ökad djurvälfärd och
ökad klimatanpassning. Även innovationer inom rennäringen prioriteras.
Vad kan du investera i:
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Förädlingsstödet kan delas upp i två delar, dels för att förkorta livsmedelskedjan och nå lokala marknader och dels för att skapa nya jobb.
Fokus kort leveranskedja och försäljning på lokal marknad
Målet är att öka konkurrenskraften för primärproducenter inom livsmedelsproduktion
genom att via ökad förädling höja produkternas värde eller att kunna korta leveranskedjorna
och öka försäljningen på lokala marknader.

• Ny-, om- eller tillbyggnad av renvaktarstugor
• Förrådsbyggnader
• Överbyggnader på släpvagnar och andra typer av rentransporter
• Stängsel för samebyns räkning
• Anläggning för renar

Fokus flera jobb:

Tänk på att även samebyn kan söka investeringsstöd för gemensam räkning.

• Ny-, om- eller tillbyggnad av en förädlingsanläggning
• Köp av mobil anläggning för exempelvis kyl- och frystransporter
• Köp av specialmaskiner för att förädla en råvara för att göra t.ex. göra korv, skav, sylt, örter.

Förädlingsverksamheten ska skapa fler samiska företag eller att de befintliga förädlingsföretagen genom investeringar kan anställa nya medarbetare.

Vad kan du investera i:

För förädling av fisk hänvisar vi till Havs- och fiskeriprogrammet. Mer information hittar du
på Jordbruksverkets hemsida.

Investeringsstöd
till förnybar energi

Startstöd
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Målet med stödet är att underlätta för unga kvinnor och män att
etablera bärkraftiga renskötselföretag.

Målet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi och
att bidra till att göra företag mer energieffektiva.

Vad kan du göra:

Vad kan du göra:

Stödet ska i första hand gå till att bygga upp en livskraftig renhjord då en ökning av
näringsunderlaget utgör grunden för ett långsiktigt och konkurrenskraftigt företagande.

Villkor för Startstöd:
• Du har ett registrerat företag som är högst 6 månader gammalt då du gör din ansökan
• Du är medlem i en sameby
• Du är under 40 år
• Du har gymnasieutbildning
• Du har en mentor under 3 års tid som tillhör en äldre generation. Stödet fokuserar på
överföring av traditionell samisk kunskap

Hur mycket får du och när?
Startstödet är på 250 000 kr. Du kan ansöka om en delutbetalning på 150 000 kr direkt efter
att du fått ansökan beviljad. Resterande summa kan du ansöka om när du uppfyllt din
treåriga affärsplan.

• Du kan få stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi.
Till exempel: Om du har ett rennäringsföretag och byter ut en oljepanna/dieselverk mot
berg/jord eller sjövärme.

Tänk på:
• Om du har ett företag inom rennäringen kan du få stöd för att producera förnybar energi
till din ekonomibyggnad/näringsfastighet både för eget bruk och till försäljning.
• Om ditt företag inte är verksamt inom rennäringen kan du endast få stöd till investeringen
för att producera och sälja energi, alltså inte för eget bruk.

Faktaruta:
• bioenergi*
• vindkraft
• solenergi

• vattenkraft
• jordvärme
• bergvärme.

*Med bioenergi menar vi energi från biomassa.

Investeringsstöd för
att skapa nya jobb

Miljöinvesteringen
Miljöinvesteringen är
ett investeringsstöd för
att bevara och synliggöra
det samiska kulturlandskapet.

Återställa och
restaurera kulturmiljöer i
renskötselområdet
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Målet med denna åtgärd är att bevara, stärka och utveckla samiska företag
för att skapa fler jobb.
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• Ny-, om- eller tillbyggnad av en anläggning
• Köp av särskild produktionsutrustning

Målet med stödet är att synliggöra, behålla och vårda samiska kulturmiljöer för att upprätthålla och levandegöra boendemiljöer. Stödet ska
användas för att återställa eller restaurera byggnader och stängsel som
hör samman med traditionell bosättning och renskötsel och som härrör
från perioden innan 1960.

Exempel på utveckling av företagande inom följande områden:

Vad kan du göra:

• Duodji – traditionell slöjd
• Nyskapande samisk design
• Samisk turism och besöksnäring
• Samisk mat och mathantverk – gårdsbutik, restaurang
• Samisk kultursektor som möjliggör produktion av musik, teater, foto, film, multimedia
• Butiker för samiska produkter
• Nya innovativa områden som bygger på de samiska näringarna

Investeringar som kan ses som en helhetslösning för att återställa samiska visten prioriteras.

Vad kan du göra:

Om du driver ett rennäringsföretag kan du söka stödet om du vill
bredda din verksamhet (diversifiering).

• Restaurering/återställande av bostadsbyggnader, förrådsbyggnader och byggnader för
djurhållning
• Restaurering/återställande av stängsel uppförda enligt traditionella samiska byggnadsätt

Investeringar i
service och fritid
på landsbygden

Projektstöd
Projektstöden finns för
att underlätta för fler
att bo i och verka på
landsbygden. Stöden
ska bidra till insatser
som kan vara till nytta
för många och öka
samarbetet mellan
olika aktörer.

Investeringar
i småskalig
infrastruktur
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Målet med stödet är att öka attraktionskraften att bo kvar i glesbygden
genom en förbättrad livskvalitet och tryggare utomhusmiljö. Projekten
får inte ingå kommunens investerings- eller underhållsplaner.

Målet med stödet är att främja projekt som förbättrar förutsättningarna
för lokal utveckling. För att främja service och fritidssysselsättning även i
glesbygd är det viktigt att det finns lokala knutpunkter.

Vad kan du göra:

Vad kan du göra:

• Sätta upp och förbättra vägbelysning
• Bygga eller reparera mindre broar
• Förbättra eller bygga mindre vägar
• Bygga bryggor

Bygga eller restaurera t.ex:
• Samlingslokaler som kan användas för uthyrning av rum till mikroföretagare
• Anläggning för lek och idrott för barn och vuxna
• Slöjdarverkstad för unga och café, konferens och samlingsrum i övrigt

Investeringar
i infrastruktur för
rekreation och turism

Utveckling av
natur- och kulturmiljö
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Målet är att synliggöra det samiska kulturlandskapet för den breda
allmänheten och informera om samer och samiskt levnadssätt i dess
naturliga miljö.
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Målet med stödet är att skapa attraktiva områden på landsbygden genom
att restaurera, bevara och utveckla miljöer som traditionellt fungerat som
samlingsplatser för samer.

Vad kan du göra:

Vad kan du göra:

• Investering i byggnader eller dylikt som utvecklar besöksnäringen utifrån ett samiskt
perspektiv och på ett miljömässigt hållbart sätt
• Röja stigar och leder för vandring, cykling eller skoter, som ska vara fria att använda för
allmänheten
• Skylta vägar eller stigar
• Färdigställa turistinformation som beskriver samisk historia, kultur och näring

• Restaurera byggnader vid samlingsplats och iordningsställa byggnad med t.ex. café och
toalett
• Handikappanpassa visningsmiljöer med samisk anknytning för att kunna ta emot grupper
med äldre eller handikappade
• Restaurera kyrkstäder där flera samiska företag inom turism, matproduktion och slöjd kan
samarbeta via besöksnäringen

Övriga
projektstöd

Samarbete mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan

Målet med stödet är att genom samarbete stärka tillväxten bland samiska
företag för att för att få flera lokala producenter.

Dessa stöd kan du inte
söka direkt. Stöden
kommer istället att
utlysas av Sametinget.
Information kommer
att läggas ut löpande på
Sametingets hemsida:
www.sametinget.se/
utlysningar

Vad kan du göra:
Aktiviteter som genom samarbeten:
• kortar kedjan mellan rennäringsföretag och konsument
• ökar försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden

Kompetensutveckling, information/demonstration samt rådgivning

Målet med åtgärden är att öka kompetensen och företagarförmågan i det
samiska näringslivet. De aktiviteter som genomförs skall bidra till att förbättra måluppfyllelsen av programmets övriga åtgärder. Det prioriterade
området är aktiviteter som stärker samisk mat.

Samarbeten för att
skapa jobb
Foto: Anna Skielta

Målet med stödet är att skapa fler jobb i Sápmi och via utvecklat samarbete
med andra aktörer stärka tillväxten bland samiska företag. Det prioriterade
området är aktiviteter som stärker samisk mat.
Vad kan du göra:
Den samiska maten står i fokus. Aktiviteter som bidrar till att uppfylla ovanstående mål kan vara:
• Produktutveckling
• Produktion
• Marknadsföring
• Försäljning
• Dokumentation – traditionell kunskap
• Ökad attraktionskraft
• Turismutveckling
• Aktiviteter från andra samiska näringar som kan kopplas till samisk mat

Dessa stöd kan du inte söka direkt. Stöden kommer istället att upphandlas eller utlysas av
Sametinget. Information kommer läggas ut löpande på Sametingets hemsida under rubriken
”Utlysningar och upphandling”, www.sametinget.se/utlysningar.

Övriga stöd i Landsbygdsprogrammet

Det finns även andra stöd att söka i landsbygdsprogrammet utöver de
åtgärder som Sametinget har.
Dessa är bland annat:
• Bredband
• Kompetensutveckling och rådgivning inom andra åtgärder än flera jobb
• Innovationsprojekt
• Lokalt ledd utveckling
Gå in på Jordbruksverkets hemsida och läs om dem.

Har du frågor och vill du veta mer
Läs mer på Sametingets hemsida
www.sametinget.se/landsbygdsprogrammet
Sametinget på facebook
www.facebook.com/sametingetsverige
Jordbruksverkets hemsida
www.jordbruksverket.se/stod
Ring eller mejla oss:
tanja.seva@sametinget.se
0971 – 55 0 70
camilla.hansson@sametinget.se 063 – 15 08 57
kansli@sametinget.se
0980 – 780 30

