
 

Från utmaning till innovation med 

support inom EIP –Agri 
               I det nya landsbygdsprogrammet satsas det stort på 

innovation.   
 

Syftet är ökad konkurrenskraft och hållbar 

produktion inom jordbruk, trädgård och rennäring. 

 

Alnarp 22 april 2015 



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. 



Basen för EIP-Agri  

är de nationella 

innovationsgrupperna 

(operational groups) 

 

I fokusgrupper och på 

workshops och  

seminarier ordnade av 

EU-komissionen träffas 

deltagare från många 

länder för att identifiera 

utmaningar för 

innovationsgrupper 

samt forskningsbehov. 



 
 

          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 
 

 



Innovationssatsning i Sverige   
 

Stöd inom nya landsbygdsprogrammet  
 

 Stöd till finansiering av innovationsgrupper, cirka 440 miljoner 
kronor där Jordbruksverket beslutar om stöd efter råd från en 
urvalskommitté. Stödet öppnar i september 2015 
 

 Innovativa idéer är önskvärda även i andra ansökningar inom 
landsbygdsprogrammet. 

 

 

 

 

 

Nationellt innovationsnätverk som ska  
 stimulera bildandet av innovationsgrupper och stötta dessa 

bland annat genom innovationssupport ute i landet 

 främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer 
nationellt och internationellt. 

Kansli på Jordbruksverket integrerat med Landsbygdsnätverket. 
 



Innovation? 
Det finns en utmaning där den exakta lösningen inte  är 

förutbestämd, men man ska nå önskad funktion. 

 

Den nya idén kan vara en ny produkt, ny metod, ny form 

av service,  ny produktionsprocess, ett nytt sätt att 

organisera saker, etc.  

 

En innovation är en ny idé som med framgång  

satts i praktisk användning och får spridning. 
  



”Magi och pengar” gör innovationer verkliga 
     (SvD 21 april 2015)  
     

”Framgångsrikt innovationsarbete måste ta hänsyn till  både 

kreativitet och pengar.” 
 

”Kreatörernas flumsnack och ekonomernas muttrande 

måste mötas.” 
 

”Innovation som begrepp används slarvigt och förväxlas ofta 

med produktutveckling.” 
 

Innovation innebär att skapa helt  

nya typer av värde där man  

ifrågasätter grundantaganden  

och arbetar med att utveckla  

ny kunskap. 



Innovationsmatrisen 
(Per Frankelius och Hans-Olof  Hagén, 2014) 



 

Hans Kälvesten, Motala  och spårjämnaren Comfort Rider 100. 



Svenska Bönchips AB,  

Färjestaden 

Scandinavian Organics,  

Stockholm 



Dynamiskt hållbarhetsdatum för minskat  

matsvinn i livsedelskedjan 



Thomas Persson, Svedala stänger hålet i  

en storsäck med PLUG-IT 



Från utmaning till en patenterad innovation 



 
 

Innovationsprocessen 

    (Från Grönovation, 2014) 

-  - - - - - -  Innovationsprojekt - - - -  -  -  -  - 



Budget för det nya innovationsstödet  

i landsbygdsprogrammet 2015-20 

 
Fokusområde      Milj kr 
2a      Konkurrenskraft och lönsamhet   199,5  

3a      Korta leverenskedjor och djurvälfärd  131,4 

4abc  Miljö i jordbruket      60,8 

5bc    Energieffektivisering och förnybar energi  19,5 

5d      Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak  29,4 

  

Summa      440, 6  
  



. 

Förslag till arbetsgång för  

stöd till innovationsgrupper 



1. 

Använda befintliga och nya  

mötesplatser, media, etc för att 

hitta utmaningar och idéer. 

Innovationssupporten 

representerar olika 

ämnesområden. 



2. 

 Alla kan söka 

 Första steget ej obligatoriskt 

 Enkel ansökan 

 Schablonbelopp 

(klumpsumma 50 alt. 80 000) 

 Ansökan året om 

 Två till fyra beslutstillfällen  

per år 



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 



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   (OBS, ej def. beslutade!) 



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 



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 


