M04 Investeringar i fysisk egendom

Investeringar i jordbruket (underåtgärd 4.1)
Urvalskriterierna består av sex ämnesområden med hjälp av vilka man säkerställer att projektet främjar de
mål som uppställts för åtgärden i programmet och den nationella lagstiftningen. Varje ämnesområde ger
högst tre poäng. Projektet poängsätts enligt hur bra projektets egenskaper motsvarar projektbeskrivningen.
Om projektet inte alls uppfyller urvalskriteriet, får projektet noll poäng för det ämnesområdet.
Ämnesområdena värderas med hjälp av en viktningsfaktor så att det viktade maximipoängantalet är tre. Alla
projekt som finansieras ska få poäng för minst tre ämnesområden så att det viktade totala poängantalet är
minst 1,1 poäng. Urvalskriterierna tillämpas enhetligt inom alla NTM-centralsområden.
Urvalskriterierna och deras viktningsfaktorer är följande:
Åtgärdens
1. Inverkan på företagets ekonomi (25 %)
I granskningen beaktas inverkningarna på lång sikt
3 poäng

2 poäng

1 poäng

Affärsplanen/en annan plan visar att den planerade investeringen i betydande grad
förbättrar företagarinkomsten som kan uppnås på gården/ett annat ekonomiskt resultat
enligt en annan utredning.
Affärsplanen/en annan plan visar att den planerade investeringen klart förbättrar
företagarinkomsten som kan uppnås på gården/ett annat ekonomiskt resultat enligt en
annan utredning.
Affärsplanen/en annan plan visar att den planerade investeringen i någon grad förbättrar
företagarinkomsten som kan uppnås på gården/ett annat ekonomiskt resultat enligt en
annan utredning.

2. Inverkan på företagets konkurrensförmåga (20 %)
I granskningen beaktas inverkningarna på lång sikt
3 poäng
2 poäng
1 poäng

Affärsplanen/en annan plan visar att den planerade investeringen i betydande grad
förbättrar gårdens konkurrensförmåga.
Affärsplanen/en annan plan visar att den planerade investeringen klart förbättrar gårdens
konkurrensförmåga.
Affärsplanen/en annan plan visar att den planerade investeringen i någon grad förbättrar
gårdens konkurrensförmåga.

3. Inverkan på miljön (20 %)
3 poäng

2 poäng

1 poäng

I bygginvesteringen utom- och inomhus utnyttjas huvudsakligen och innovativt förnybara
naturresurser i tillämpliga objekt/med hjälp av investeringen effektiviseras byggnadens
eller
produktionens
energianvändning
väsentligt/investeringen
förbättrar
gödselhanteringen på många sätt/de funktionella lösningarna minskar betydligt
fordonstrafiken eller förbättrar logistiken/investeringen förbättrar betydligt åkerns
bördighet eller markens struktur/bygginvesteringen skapar betydligt mervärde för gårdsoch landsbygdsmiljön.
I bygginvesteringen utom- och inomhus utnyttjas delvis förnybara naturresurser i
tillämpliga objekt/med hjälp av investeringen effektiviseras byggnadens eller
produktionens
energianvändning
i
någon
mån/investeringen
förbättrar
gödselhanteringen/de funktionella lösningarna minskar fordonstrafiken eller förbättrar
logistiken/investeringen
förbättrar
åkerns
bördighet
eller
markens
struktur/bygginvesteringen skapar mervärde för gårds- och landsbygdsmiljön.
I bygginvesteringen utom- och inomhus utnyttjas förnybara naturresurser i tillämpliga
objekt knappt/investeringen medför inga väsentliga förändringar i byggnadens eller

produktionens energianvändning/investeringen förbättrar gödselhanteringen i någon
grad/de funktionella lösningarna minskar delvis fordonstrafiken eller förbättrar
logistiken/investeringen förbättrar åkerns bördighet eller markens struktur i någon
grad/bygginvesteringen har inga negativa inverkningar på gårds- och landsbygdsmiljön.
4. Inverkan på produktionsförhållanden (15 %)
3 poäng

2 poäng

1 poäng

I planeringen av produktionslokaler har man exemplariskt och innovativt tillämpat ny
forskningsinformation om funktionalitet, djurens välbefinnande, produktionshygien och
risker samt arbetarsäkerhet och arbetshälsa/gårdens produktionsförhållanden eller
lagerförhållanden förbättras betydligt/i planeringslösningarna har man mångsidigt beaktat
möjligheterna att utveckla och utvidga verksamheten i framtiden.
I planeringen av produktionslokaler har man tillämpat ny forskningsinformation om
funktionalitet, djurens välbefinnande, produktionshygien och risker samt arbetarsäkerhet
och arbetshälsa/gårdens produktionsförhållanden eller lagerförhållanden förbättras/i
planeringslösningarna har man väl beaktat möjligheterna att utveckla och utvidga
verksamheten i framtiden.
I planeringen av produktionsutrymmen har man på ett godtagbart sätt tillämpat ny
forskningsinformation om funktionalitet, djurens välbefinnande, produktionshygien och
risker samt arbetarsäkerhet och arbetshälsa/gårdens produktionsförhållanden är
godtagbara/i planeringslösningarna har man beaktat möjligheterna att utveckla och
utvidga verksamheten i framtiden.

5. Inverkan på genomförandet av andra mål i programmet, t.ex. om det är fråga om ett gemensamt projekt
(10 %)
3 poäng

2 poäng

1 poäng

I de tekniska systemen används ny teknik och innovativa lösningar/det är fråga om ett
projekt som minst två sökande genomför tillsammans/projektet är en del av en större
regional helhet, t.ex. en del av en lokal närproduktionskedja.
I de tekniska systemen används också ny teknik/det är fråga om ett projekt som
genomförs av en sökande och som minst en annan företagare utnyttjar/projektet har
betydelse som en del av en lokal närproduktionskedja.
Planeringen av de tekniska systemen motsvarar verksamhetens moderna
grundkrav/projektet skapar förutsättningar för samarbete.

6. Näringens betydelse med tanke på de totala inkomsterna och inverkan av det understödda projektet (10
%)
3 poäng
2 poäng
1 poäng

Efter investeringen har jordbruket en mycket stor betydelse för sökandens totala
inkomstbildning.
Efter investeringen har jordbruket en väsentlig betydelse för sökandens totala
inkomstbildning.
Efter investeringen har jordbruket någon betydelse för sökandens totala inkomstbildning.

I investeringar som förbättrar miljöns tillstånd och investeringar som siktar på att förbättra kvaliteten är
viktningsfaktorerna för urvalskriterierna 1) och 2) 15 %, för 3) och 4) är 25 % och för 5) och 6) 10 %.

M06 Utveckling av gårds- och företagsverksamheten
Startstöd till unga jordbrukare (underåtgärd 6.1)
Urvalskriterierna består av tre ämnesområden som hjälper att se till att projektet främjar målen i programmet
och den nationella lagstiftningen. Varje ämnesområde ger högst tre poäng. Projektet poängsätts enligt vilka
egenskaper som passar till poängbeskrivningen projektet har. Om projektet inte alls uppfyller urvalskriteriet,
får projektet noll poäng för det ämnesområdet.
Ämnesområdena värderas med hjälp av en viktningsfaktor så att det viktade maximipoängantalet är tre. Alla
projekt som finansieras ska få poäng för minst två ämnesområden så att det viktade totala poängantalet är
minst 1,1 poäng. Urvalskriterierna tillämpas enhetligt inom alla NTM-centralsområden.
Urvalskriterierna och deras viktningsfaktorer är följande:
1. Ekonomiska förutsättningar för gårdens företagsverksamhet (40 %)
3 poäng

2 poäng

1 poäng

Enligt de nyckeltal som beskriver gårdens lönsamhet, likviditet och soliditet i
affärsplanen är gårdens ekonomiska verksamhetsförutsättningar bättre än i genomsnitt
och dessutom har jordbruket en mycket stor betydelse för sökandens totala
inkomstbildning.
Enligt de nyckeltal som beskriver gårdens lönsamhet, likviditet och soliditet i
affärsplanen är gårdens ekonomiska verksamhetsförutsättningar bra och dessutom har
jordbruket en väsentlig betydelse för sökandens totala inkomstbildning.
Enligt de nyckeltal som beskriver gårdens lönsamhet, likviditet och soliditet i
affärsplanen är gårdens ekonomiska verksamhetsförutsättningar nöjaktiga och dessutom
har jordbruket någon betydelse för sökandens totala inkomstbildning.

2. Gårdens produktionsförutsättningar (30 %)
3 poäng

2 poäng

1 poäng

Gårdens produktionsförutsättningar (till exempel nödvändiga och ändamålsenliga
byggnader med tanke på produktionen, maskiner, åkrar, nätverksbildning, tillgång på
arbetskraft, utnyttjande av automation och teknik) möjliggör mycket bra den planerade
verksamheten.
Gårdens produktionsförutsättningar (till exempel nödvändiga och ändamålsenliga
byggnader med tanke på produktionen, maskiner, åkrar, nätverksbildning, tillgång på
arbetskraft, användning av automation och teknik) möjliggör den planerade
verksamheten.
Gårdens produktionsförutsättningar (till exempel nödvändiga och ändamålsenliga
byggnader med tanke på produktionen, maskiner, åkrar, nätverksbildning, tillgång på
arbetskraft, utnyttjande av automation och teknik) lämpar sig för den planerade
verksamheten efter måttliga utvecklingsinsatser.

3. Gårdens utvecklingsinsatser och möjligheter (30 %)
3 poäng

2 poäng

1 poäng

Affärsplanen innehåller realistiska utvecklingsinsatser som det går utmärkt att
genomföra med tanke på gårdens utgångsläge och som ger gården utmärkta möjligheter
till en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet.
Affärsplanen innehåller realistiska utvecklingsinsatser som det går bra att genomföra
med tanke på gårdens utgångsläge och som ger gården goda möjligheter till en
konkurrenskraftig och lönsam verksamhet.
Affärsplanen innehåller realistiska utvecklingsinsatser som är utmanande att genomföra
med tanke på gårdens utgångsläge, men som ger gården möjligheter till en
konkurrenskraftig och lönsam verksamhet.

