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BESLUT – Din ansökan om projektstöd
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beviljar delvis din ansökan om projektstöd för Rödkullan växa transportera
vidare: 1. Medlemstidningen"Rödkullan". 2. Växa vidare. 3. Transportbidrag. med
journalnummer 2020-292 inom landsbygdsprogrammet 2014–2020.
Du kan få 100,00 procent eller högst 150 000 kronor i stöd för de utgifter som ger rätt till
stöd. Stödet avser insatser för att ge ut medlemstidningen Rödkullan,sant arbetet med att få
fram en tydlig bild av den rödkullepopilation som finns genom att samla in
härstamningsuppgifter samt ett transportbidrag.
Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vi beviljar din ansökan delvis
Jordbruksverket gör bedömningen att de aktiviteter du sökt stöd för är berättigade till stöd.
Eftersom budgeten är begränsad för den beslutsomgång där din ansökan ingår har
prioriteringar varit nödvändiga. Din ansökan har därför inte kunnat beviljas för hela det
ansökta beloppet.
Villkor för beslutet
Beslutet gäller under förutsättning att du följer nedanstående villkor och vad som följer av
tillämplig lag, förordning eller föreskrift.
Syfte och mål

Du ska följa syftet och uppnå målet med stödet och genomföra projektet enligt detta beslut.1
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Om du inte följer detta beslut kan det påverka stödets storlek. Det gäller om du rimligen
borde ha kunnat förutse eller förhindra en avvikelse eller om du kunnat undvika den genom
att ansöka om ändring av detta beslut.
Syftet med projektet är att via medlemstidningen bevara den utrotningshotade
nötkreatursrasen Svensk Rödkulla. Man ska arbeta med att inhämta konkreta och nutida data
kring populationen som ett viktigt komplement till redan gjorda inventeringar och
inläggningar i databas. Med hjälp av transportbidrag ska man underlätta för djurägare vid
inköp av avelsdjur som är härstamningsmässigt mest lämpade och genom transportstödet ska
man kunna köpa in avelsdjur även om de finns långt borta.
Målet med projektet är att kompetenshöja djurägare genom undervisande och informativa
artiklar. Målet är också att ge adekvata verktyg för att bedriva en aktiv kontroll och avel
bland medlemmarnas djur i linje med avelsplanen samt att bibehållande av genetisk
variation.
Projektet består i att ge ut upp till 4 nummer av medlemstidningen Rödkullan för Sveriges
Rödkulleförening per år. Projektet består också i att bedriva en aktiv kontroll och avel bland
medlemmarnas djur och därigenom följa avelsplanen samt att ge dem bättre förutsättningar
och att underlätta att köpa in avelsdjur även från platser längre bort.

Viktiga datum

Du kan få pengar för godkända utgifter som har fakturadatum och betaldatum tidigast den 25
januari 2020.2
Slutdatum för projektet är den 31 mars 2022. Din ansökan om slututbetalning ska ha kommit
in till oss senast vid ditt slutdatum. 3 Du ska ha byggt färdigt eller fullt ut ha genomfört
projektet senast vid ditt slutdatum. 4 För att vi ska pröva en ansökan om utbetalning ska den
vara fullständigt ifylld. 5
Redovisa projektets eller investeringens utgifter och intäkter separat

Om ditt beslut om stöd grundar sig på faktiska utgifter, ska du i din bokföring på ett tydligt
och överskådligt sätt kunna visa vilka utgifter och intäkter som hör till projektet i förhållande
till din övriga verksamhet. Du ska välja någon av följande metoder beroende på
omfattningen av din verksamhet och din bokföring:



Projektkod, resultatenhet, kostnadsställe, objekt eller liknande.
Ett eller flera bokföringskonton som är särskilt avsedda för projektet eller
investeringen. Dessa konton ska förslagsvis vara märkta med ett specifikt namn eller
nummer. Konton får omfatta andra utgiftsposter än de som redovisats i ansökan om
utbetalning, förutsatt att dessa tillhör projektet eller investeringen.
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Tydlig markering i bokföringsunderlag eller kolumndagbok som visar att
stödmottagare har bokfört de utgifter och intäkter som hör till projektet eller
investeringen.

Kontant betalning

Du får inte stöd för ett köp som överstiger 1 000 kronor om utgifterna är betalade med sedlar
eller mynt. Du får inte heller stöd för köp som överstiger 1 000 kronor om utgifterna är
betalade med en elektronisk betalningsfunktion där det inte framgår av bankkontoutdrag att
betalningen gått till rätt mottagare.6
Informera om projektet på din webbplats

Om du som stödmottagare har en webbplats ska du där ha en kort beskrivning av projektet
och ha med EU:s logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Informationen ska finnas kvar på webbplatsen tills du har fått slututbetalningen för
projektet.7
Om du inte följer reglerna för stödet

Om du inte uppfyller villkoren eller reglerna för stödet kan du få avdrag på stödet. Om felet
är allvarligt kan vi häva detta beslut. Om vi häver beslutet kan det hända att du inte får några
pengar.8
Beskrivning av ärendet
Din ansökan om projektstöd kom in till Jordbruksverket den 25 januari 2020.
Ditt stöd finansieras av landsbygdsprogrammet 2014–2020 inom åtgärden 10.2 Projektstöd
till lantrasföreningar. Stödet omfattas av prioriteringen 4 a, Återställa, bevara och förstärka
den biologiska mångfalden, inklusive inom Natura-2000 områden och i områden med
naturliga eller andra särskilda begränsningar, som jordbruk med höga naturvärden samt de
europeiska landskapens karaktär.

Motivering
Stödet till lantrasföreningar har en begränsad budget. Totalt ansökt belopp är större än vad
som finns tillgängligt. Det har därför varit nödvändigt med att göra prioriteringar.
Av förordningen (2015:406) 1 kap. 6 § framgår att stöd får lämnas som ekonomiskt bidrag i
den mån som det finns medel. Enligt samma paragraf ska Jordbruksverket prioritera
ansökningar om stöd enligt det urvalsförfarande och de urvalskriterier som fastställts i den
nationella handlingsplanen för landsbygdsprogrammet 2014-2020.
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Jordbruksverket gör bedömningen att samtliga aktiviteter du sökt stöd för är berättigade till
stöd. Eftersom budgeten är begränsad för den beslutsomgång där din ansökan ingår har
prioriteringar varit nödvändiga. Din ansökan har inte kunnat beviljas för hela det ansökta
beloppet. Du har ansökt om 238 000 kronor och du kommer beviljas 150 000 kronor. Av
dessa får max 100 000 kronor av stödet användas till medlemstidningar
Jordbruksverket bedömer att den del av din ansökan som vi godkänt ryms inom
landsbygdsprogrammet 2014–2020 och har prioriterat den i enlighet med nationella och
regionala urvalskriterier som bygger på målen i programmet och Jordbruksverkets
handlingsplan för programmet.
Beslutet grundar sig på:
-

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013
om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1698/2005

-

förordning 2015:406 om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

-

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Överklagande
Du kan inte överklaga det här beslutet.

Insatsens budget och finansiering
Budget
Utgifter
Övriga utgifter

Beskrivning
Medlemstidning, redaktionellt arbete, tryck och
distribution. Växa vidare, Transportbidrag

Kronor
150 000 kronor
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150 000 kronor

Finansieringsplan

Finansiering

Finansiär

Belopp i kronor

Procent av
faktisk
finansiering

Stöd
Summa faktisk
finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014–2020

150 000 kronor

Högst 100, 00

150 000 kronor

Du får totalt högst 150 000 kronor i stöd, varav 59,30 procent kommer från EU.
I detta ärende har Frida Carlstén beslutat. Jennie Svensson har varit föredragande.

Bilaga
Bilaga 1 Övriga upplysningar

100,00
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3 kap. 17 och 62 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19 om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.
2
3 kap. 15 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.
3
3 kap. 20 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.
4
Artikel 2 punkten 14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.
5
3 kap. 10-11 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.
6
3 kap. 19 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.
7
Punkten 2.2 2a) Bilaga XII Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr förordning 1303/2013 och
punkten 2.2 a) del 1Bilaga III Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014.
8
Artikel 35-36 §§ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014, 26 och 36 §§ förordning
(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, 4 kap. 14 och 45 §§ Förordning (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen, 27 och 30 §§ Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling.

