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Din idé kan bli verklighet! 
 Du har möjlighet att utveckla din idé och hitta en lösning på en 

utmaning tillsammans med någon eller några andra i en 
innovationsgrupp. 
 

 Du kan få hjälp att hitta samarbetspartners var som helst i 
Sverige och i något annat EU-land. 
 

 Du och de andra får betalt för arbete,  
material, tester, resor, möten, etc 



 

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. 



    Innovationssatsning i Sverige   
Stöd inom nya landsbygdsprogrammet  
 Stöd till finansiering av innovationsgrupper, cirka 440 

miljoner kronor. Jordbruksverket sköter all handläggning. 
 Innovativa idéer är önskvärda även i andra ansökningar inom 

landsbygdsprogrammet. 
 

Nationellt innovationsnätverk 
 Stimulera bildandet av innovationsgrupper och stötta  
     dessa bland annat genom innovationssupporten 
 Främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer 

nationellt och internationellt. 
 Kansli på Jordbruksverket integrerat med Landsbygds-

nätverket. 

 



 
Innovationsprocessen 

    (Per Frankelius, 2015) 

-  - - - - - -  Innovationsstöd - - - -  -  -  -  - 



1. 

Använda befintliga och nya  
mötesplatser, media, etc för att 
hitta utmaningar och idéer. 



Innovationssupporten 

Mjölkproduktion Margareta Emanuelson, SLU 
Teknik Mats Gustafsson, MMG konsult AB 
Kött och övrigt Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket 
Växtodling Nilla Nilsdotter-Linde, SLU 
Förnybar energi John Andersson, Agroväst 
Trädgård Johan Ascard Tillväxt Trädgård, SLU 
 
 
 

  
 



2. 

 Alla kan söka 
 Första steget ej obligatoriskt 
 Enkel ansökan 
 Schablonbelopp 

(klumpsumma 50 alt. 80 000) 
 Ansökan året om 
 Beslut ca en gång per månad 



3. 

 Innovationsgruppen ska 
bestå av olika kompetenser 
från teori och praktik 

 Alla kan söka 
 Finansiering upp till 100 

procent, med ersättning för 
allas arbete i gruppen  

 Ansökan året om 
 Två till fyra beslutstillfällen 
 Max till år 2022 

Resultatet av stödet för att bilda  
innovationsgrupp inom EIP-Agri är 
 förslag till innovationsgrupp 
 projektplan till ansökan om  
     stöd för innovationsprojekt 
 avtal inom gruppen 



4. 
 Urvalskommittén är rådgivande 

och bedömer projekt utifrån 
fastställda urvalskriterier  

 Olika projektstorlekar möjliga 
 Årlig avstämning 
 Samverkan och nätverkande med 

andra länder i EU 

 Spridning av resultat (där IPR 
beaktas) nationellt  och inom EU 
via EIP-Agris nätverk 



 
Rådgivande urvalskommittén 
 Inger Ahldén, Ideon Agro Food 
 Jonas Brändström, Vinnova 
 Jan Eksvärd, f  d miljöchef  på LRF 
 Sophie Hagströmmer, Scope Advisory Capital 
 Malin Mohr, Svenska Uppfinnarföreningen 
 Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet Skaraborg 
 Jan-Olof  Puranen, f  d VD Hushållningssällskapet 

Norrbotten – Västerbotten 



1. Den tänkta innovationen bidrar till att förbättra 
konkurrenskraften för jordbruk, trädgård och rennäring 

2. Den tänkta innovationen bidrar till införandet av nya 
produkter, tjänster eller arbetsmetoder   

3. Den tänkta innovationen bidrar till att uppfylla nationella 
miljö- och klimatmål 

4. Innovationsgruppen har den kapacitet som krävs för att 
genomföra och fullfölja innovationsprojektet  

5. Projektets effektivitet (aktiviteter, budget) 
6. Innovationsprojektets användning av resultat (plan för 

marknadsinträde resp. för att förmedla FoU-behov) 

Urvalskriterier 





 
 

          Ett internationellt nätverk har inrättats för EIP-Agri  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nätverket ska bidra till  
 att forskningsresultat omsätts i verkliga innovationer  
 att innovationerna snabbare sprids 
 att det blir systematisk återkoppling från praktiken till forskningen gällande 

forskningsbehov 
 gränsöverskridande kunskapsutbyte.  

 
Om du går med i nätverket får du information om de ämnesområden du är 
intresserad av och kontakter med andra intresserade av samma frågor från hela 
EU! 

 

                            www.eip-agri.eu 
 

 



Tack för att ni lyssnade och 
välkommen för mer information!  

Inger Pehrson, samordnare, nationella innovationsnätverket 
inger.pehrson @ jordbruksverket.se, 0729-775901 

 
www.landsbygdsnatverket.se/eip 
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