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EIP Europeiska innovationspartnerskapet

Övergripande mål för EIP-Agri är

➢ en konkurrenskraftig och hållbar jordbruksproduktion

➢ att broar ska byggas mellan den praktiska verksamheten, 

forskning och rådgivning

Utmaningar är
➢ världens starkt ökade behov av livsmedel, foder, fiberbiomassa 

och biobaserade material

➢ allvarliga miljöproblem inklusive alltför höga växthusgasutsläpp.



➢ Totalt 440 milj avsattes i Landsbygdsprogrammet till ett nytt 

innovationsstödstöd  

➢ Stödet öppnades för ansökningar i september 2015

➢ Marknadsföring av EIP-Agri och innovationsstödet 
• Konferenser, seminarier, workshoppar 

och lantbruksmässor (Elmia, Borgeby, Brunnby) 

• Webbsida, poddar och nyhetsbrev

• Artiklar i lantbrukspressen

• Flyers
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2A Konkurrenskraft

3A Livsmedelsstrategi

3A Djurvälfärd

4A-C Miljö i jordbruk

5BCD Klimat

Budgetfördelning på olika fokusområden



➢ Stöd för att bilda en grupp med 

lämpliga samarbetspartners och 

göra en ansökan om 

genomförandestöd
▪ 50 000- 2-4 organisationer

▪ 80 000 5 eller fler organisationer 

▪ 15 000 om idén redan finns

➢ Beslutsmöte ca en gång per månad

Första steget….

EIP söks i två steg- första steget 

gruppbildningsstöd



Resultatet av gruppbildningsstödet 

är en fullständig projektansökan 

om stöd för innovationsprojekt:
➢ beskrivning av innovationsgruppen

➢ samarbetsavtal inom gruppen

➢ projektplan med planerade aktiviteter

➢ budget

➢ omvärldsanalys/beskrivning av marknads-

förutsättningar och marknadsinträde

Andra steget….

EIP söks i två steg- andra steget 

genomförandestöd



Innovationssupporten på Landsbygdsnätverket 

stödjer innovatörerna, marknadsför stödet 

och sprider resultat

Innovatörer kan ringa och diskutera sin idé och få hjälp att skaffa 

samarbetspartners och mer kunskap om ämnet samt med ansökan.
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Rådgivande urvalskommittén  bedömer 

projektansökningar 3 – 4 gånger per år 

utifrån fastställda urvalskriterier 

Nuvarande deltagare  (mars 2019):

Inger Ahldén

Jan Eksvärd

Werner Hilliges

Charlotte Norrman

Per-Ove Persson

Jan-Olof  Puranen
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Stort intresse för EIP-Agrisatsningen
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➢ Över 210 innovationsidéer som fått gruppbildningsstöd

➢ Det är cirka 55 formellt godkända projekt och ytterligare cirka 15 
som har beviljats genomförandestöd och är under handläggning

➢ Vi ser många nya aktörer som söker

➢ Genomsnittlig projektbudget: 3,3 milj kr

176 miljoner kvar i budgeten – många fler 
ansökningar är välkomna!

Projekt-
budget, 
milj kr

Antal
projekt



Stort miljö- och klimatfokus för många av projekten, 

tillsammans med stärkt konkurrenskraft
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Exempel:
• Give peas a chance – nya produkter och marknader för 

den svenska ärtan

• Fodereffektivitet - ökad konkurrenskraft och minskad 
miljöbelastning i svensk nötköttsproduktion

• Platsspecifik ogräsbekämpning

• Klimatströ - lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat 
rörflenströ i kretslopp

• BeeScanning

• Miljösmarta premiumprodukter – för ökad 
konkurrenskraft och bättre miljö



Utmaningar för innovationsstödet inom EIP-Agri
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➢ Nytt stöd som inte riktigt ”passar in” i Landsbygdsprogrammet

➢ Rimlighetsbedömningen svår och tidskrävande
100 procent finansiering ställer krav på omfattande underlag

➢ Likviditetsproblem

➢ Offentlighetsprincipen

➢ Nya stödsökare, ovana vid Jordbruksverkets ansökningsförfarande 

➢ Många ändringsansökningar, effekt av att det är 
innovationsprocess

➢ Långa handläggningstider
”Skräppdödaren”, en exempelansökan som kan underlätta



”Skräppdödaren” exempelansökan med checklistor för 

att göra ansökningarna bättre
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EIP-Agri och innovationsstödet ger givande 
kontakter och unika resultat från hela EU 



Innovationsprojekt i övriga EU

➢ EIP-Agri i ca 100 länder och regioner

➢ Prognos ca 3000 projekt (Operational Groups, OGs)

➢ Nu cirka 1000 pågående projekt

➢ Upplägget varierar

➢ Sverige har förhållandevis större krav på innovationshöjd 

och plan för marknadsinträde



• Helpdesk - EIP-Agri 

Service Point

• Projektdatabas

• Fokusgrupper

• Workshoppar

• Seminarier

• Kontakter med andra 

innovationsgrupper 

och samverkan över

landsgränser

• Samverkan med 

multiaktörsprojekt och 

tematiska nätverk inom 

Horizon 2020

www.eip-agri.eu



Landsbygdsnatverket.se

Innovationsstödet - en 
unik möjlighet har gett 
stor effekt #72
• Inger Pehrson
• Kjell Ivarsson. 



Se projekten under Godkända 
innovationsprojekt på:

www.landsbygdsnatverket.se/eip

http://www.landsbygdsnatverket.se/eip

