
 � Stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäring.

 � Er tänkta innovation ska stärka lönsamheten och vara positiv ur miljö- 
och klimatsynpunkt.

 � Stödet ersätter 100 procent av gruppens arbetstid, resor, tester och 
material.

 � För att kunna få stöd ska ert innovationsprojekt kunna leda till en nyhet 
som blir en praktisk lösning för många. 

 � Till din hjälp finns ämnesexperterna i Landsbygdsnätverkets 
innovationssupport.

 � Sök innovationsstöd via Jordbruksverkets webbplats nu!

Nu kan du utveckla en lösning på en utmaning eller ett  
problem på betald arbetstid. Med det nya innovationsstödet  
får du möjlig het att i en innovationsgrupp samarbeta med andra 
som är intresserade av samma utmaning.

till kreativa  
problem lösningar

440
miljoner

Funderar du på något?
Kontakta Inger Pehrson, samordnare för det nationella innovations
nätverket på 072977 59 01 eller inger.pehrson@jordbruksverket.se



VÅGA  
förverkliga din idé!

 � Det nya landsbygdsprogrammet satsar stort på innovationer. Syftet är 
ökad konkurrenskraft och hållbarhet inom jordbruk, trädgårds- och 
rennäring. 

 � I den unika satsningen EIP-Agri är 440 miljoner kronor avsatta till 
innovationsgrupper. I en innovationsgrupp samarbetar exempelvis 
företagare, rådgivare, forskare och företrädare för någon annan bransch 
för att nå en lösning på ett problem eller en utmaning. 

 � Lösningen eller idén kan vara en ny produkt, metod, produktionsprocess 
eller ett nytt sätt att organisera saker. Idén blir en innovation om den slår 
igenom och visar sig användbar i praktiken.

 � Du som är intresserad av att söka innovationsstöd kan få hjälp att göra 
research runt din idé av Landsbygdsnätverkets innovationssupport. 
Supporten har givetvis tystnadsplikt.

 � Du kan först söka ett gruppbildningsstöd, en klumpsumma, för att 
bilda gruppen och göra en gemensam planering, ansvarsfördelning och 
projektansökan.

 � Innovationsstödet kan inte användas till forsknings- eller utvecklings-
projekt och inte heller till rådgivning.

Stöden söks via Jordbruksverkets webbplats 

Läs mer på www.landsbygdsnatverket.se/EIP eller kontakta  
Inger Pehrson på 072977 59 01

- samverkan för utveckling
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