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Vad är landsbygdsprogrammet?
• Ett verktyg för att utveckla Sveriges landsbygder
• Innehåller stöd och ersättningar för att nå programmets mål
• Finansierat av EU

Landsbygdsprogrammets mål
• Främja jordbrukets konkurrenskraft
• Säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder
• Uppnå en balanserad social och ekonomisk utveckling på landsbygden

Landsbygdsprogrammet 2014-2020
• Företagsstöd och projektstöd – pengarna slut.
• Kompetensutveckling och rådgivning
• Övergångsår 2021-2022
• Ny programperiod 2023
• Prenumerera på nyhetsbrevet
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/omoss/pressrum/nyhetsbrev.html

Hur definierar vi landsbygd?

Landsbygdsprogrammet
definierar landsbygd som
områden utanför tätort med
SCBs definition.
SCB definierar tätort som
minst 200 invånare och
högst 200 m mellan husen.

I landsbygdsprogrammet får
vi ge stöd till tätorter med
upp till 3000 invånare.

Rådgivning till företag som
erbjuder service på landsbygden
•

Företagare och anställda inom lokal service på landsbygden, som
• Dagligvarubutiker (minst 1 000 artiklar)
• Mindre butiker som vill utöka sitt sortiment i syfte att erbjuda
bättre service
• Drivmedelsstationer
• Annan prioriterad verksamhet

•

Enskild rådgivning eller grupprådgivning

•

6 olika ämnesområden – anpassas efter företagets behov

•

Rådgivningen sker på plats hos företaget eller efter överenskommelse.
Uppföljande samtal och rådgivningsbrev.

•

Företaget betalar 30 procent av rådgivningskostnaden, resterande 70
procent finansieras av projektet genom stöd från
Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Enskild rådgivning och ämnesområden
• Inköp och distribution
• Varuexponering
• Marknadsutveckling och diversifiering
• Företagsekonomiska analyser
Jeanette Smårs och Mattias Wassén, Qpeople AB
• Matsvinn
Elin Aronsen Beis, Foodloopz Sweden AB
• Energieffektivisering och energikartläggning
Jörgen Wallin, Energum energipartner AB
Mer information, kontaktuppgifter och priser finns på vår
webbplats;
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-ochlandsbygd/information-till-verksamma-palandsbygden/kompetensutveckling-och-radgivning/radgivning-tillkommersiell-service-pa-landsbygden.html#0
Länk till anmälan till grupprådgivning inom området Matsvinn 8
december:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/omoss/kalender/kalenderhandelser---stockholm/2020-11-11utvecklingstraff-matsvinn---vad-hander-med-julmaten-efter-den24-december.html

Grupprådgivning
Matsvinn 8 december
- Vad händer med
julmaten efter den
24 december?

Energieffektivisering och energikartläggning
• Vad innebär ”Enskild rådgivning inom Energieffektivisering och
energikartläggning”
• Mål: Skapa förståelse för hur energin används samt att gemensamt ta fram
åtgärder för energieffektivisering
• Hur går det till?
• Förarbete, sammanställning och analys av energistatistik
• Platsbesök
• Efterarbete
• Vad är resultatet?
• Ökad förståelse var energikostnader kommer ifrån
• Åtgärdslista
• Vad är möjliga vinster?
• Sänkta energikostnader
Kontakta mig för mer
information
• Stärkt konkurrenskraft
• Stärkt varumärke
• Minskad klimatpåverkan

