Stöd till dagligvarubutiker,
drivmedelsanläggningar
och servicepunkter på
landsbygden

ICA Stamnäs

i samarbete

Vi svarar på frågor om stöden
Länsstyrelsen (Lst)
Mariana Femling, handläggare
010-225 14 80, 070-646 61 51
mariana.femling@lansstyrelsen.se

Region Gävleborg (RG)
Ola Sjöström, handläggare
026-53 13 98
ola.sjostrom@regiongavleborg.se

Jordbruksverket (SJV)
www.jordbruksverket.se
Klicka i övre raden på fliken Stöd.
Fortsätt med följande rubriker i den vänstra menyrutan:
Stöd i landsbygdsprogrammet > Investeringar > Kommersiell service.

Bäst på att hjälpa dig med att fylla i ansökan till jordbruksverket är:
Emilia Skogh, handläggare
010-225 14 28
emilia.skogh@lansstyrelsen.se
Hudiksvalls kommun (Hk)
Olle Persson, landsbygdsstrateg
0650-55 66 27, 070-603 00 99
olle.persson@hudiksvall.se
Anita Olsson, hemsändningsbidrag
0650-193 87, 070-240 90 75
anita.olsson@hudiksvall.se

Stöd till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar
(mack) och servicepunkter på landsbygden
 för att behålla och utveckla den lokala servicen

Tillgång till lokal kommersiell och offentlig service är viktigt för att
landsbygden ska fungera som en plats att bo och verka på.
Med lokal service menas främst tillgången till livsmedel, bränsle och betaltjänster,
dvs. kontanthantering och betalning via e-tjänster. Denna service kan ofta
kombineras med ombudsverksamhet för post, paket, systembolag, apotek eller spel,
samt biblioteksverksamhet och medborgarinformation m.fl.
För att i viss mån kompensera för landsbygdens ofta svagare ekonomiska
förutsättningar finns ett antal offentliga stöd att söka. I denna broschyr finns
information om dessa stöd och var du söker dem.
Hudiksvalls kommun [Hk] samarbetar med Länsstyrelsen Gävleborg [Lst] och
Region Gävleborg [RG] i information och rådgivning kring dessa stöd.
Bakgrunden för utformning och prioritering av stöden återfinns i Regionalt
Serviceprogram Gävleborgs län 2014-2018 samt Varuförsörjningspolicy Hudiksvalls
kommun (KF150525) med dess Tillämpningar för varuförsörjningspolicy
(KS150903). De finns att ladda ner från www.lansstyrelsen.se under publikationer,
respektive från www.hudiksvall.se/landsbygd. Du kan även kontakta Olle Persson,
Landsbygdsstrateg Hudiksvalls kommun.
Denna information tar upp följande stöd:
 Hemsändningsstöd [Hk]
 Servicepunkter [Hk]
 Investeringsstöd [Lst]
 Grundläggande betaltjänster [Lst]
 Servicestöd [RG]
 Särskilt driftsstöd [RG]

Varuförsörjningspolicy (Hk)
Kommersiell service kan ges offentligt stöd där den kommersiella servicen bedöms
vara gles med syftet att säkerställa tillgång till dagligvaror och drivmedel.
Kommunen antog 2015 en varuförsörjnings-policy som komplement till de stöd som
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg administrerar.
Tillämpningar för varuförsörjningspolicyn omfattar i
utdrag följande:

Prioriterat område är utanför
en 10 km radie från centrum

Prioriterat område
• Utanför en 10 km radie från Hudiksvalls centrum.
• Aktuella butiker (160401): Stamnäs, Ängebo,
Friggesund, Näsviken, Enånger och Lindefallet.
Extra prioriterade områden.
• Bjuråker förs., Hornslandet och Nianfors
• Aktuella butiker (160401): Ängebo, Friggesund.
Hemsändningsbidrag (ref. RG)
• 200 kr/hemsändning max två gånger per vecka.
Gäller från 160401. Gäller ej inom 2 km från butik i tätort.
• För övriga villkor, se kommunens Tillämpningar för varuförsörjningspolicy.
• Ansöks på kommunens blankett.
Servicepunkter
• Butik erbjuds bli Servicepunkt om den levererar minst 3 av följande 5
tjänster:
 Dator och Wi-Fi med internet
 Caféhörna
 Erbjuda hemsändningsuppdrag
 Ha turist & kommunal information
 Genomföra minst 3 kundaktiviteter per år.
• Kommunen ersätter butiken med 10 000 kr/år för levererad tjänst under 3 år,
samt tillhandahåller fasadskylt, beachflagga och original med märket för
servicepunkt.
• För komplett information hänvisas till Varuförsörjningsplanen och dess
Tillämpningar samt Avtal för Servicepunkt.

Se Varuförsörjningspolicy med Tillämpningar för komplett information.
www.hudiksvall.se/landsbygd

Investeringsstöd (Lst)
Stöd ges till inköp av byggnad, ny-, till- och ombyggnad, programvara, inventarier
och konsultkostnad.
Stödet styrs av kommunens serviceplan i vilken de områden anges som är strategiskt
viktiga med definitionen prioriterade respektive extra prioriterade områden.
För att anläggningar så som dagligvarubutiken, drivmedelsstation och/eller
servicepunkten ska vara berättigad till investeringsstöd gäller följande:
• Befinna sig i ett prioriterat eller extra prioriterat område.
• Vara den sista på orten.
• Butik/servicepunkt ska ha ≥10 km till närmaste butik/servicepunkt.
• Drivmedelsstation ska ha ≥15 km till närmaste drivmedelsstation.
• Butiker ska ha en omsättning under 20 miljoner.
Maximalt stödbelopp är 1,2 mkr under en treårsperiod genom två stödnivåer:
• 50 % av stödberättigade kostnader.
 Investeringen ska omfatta stödberättigade kostnader på minst 50 000 kr.
•

90 % av stödberättigade kostnader.
 Investeringen ska omfatta stödberättigade kostnader på minst 30 000 kr.

Stöd med 90 % av stödberättigade kostnader kan ges till:
• Investering i butiker
 inom prioriterat och extra prioriterat område under 11 mkr omsättning.
 inom extra prioriterat område under 20 mkr omsättning.
•

Investeringar inom prioriterat och extra prioriterat område där huvudsyftet är
något av följande:
 Förbättrad miljö och klimat i butik, drivmedelsstation eller servicepunkt.
 Förbättrad tillgänglighet av butik, drivmedelsstation eller servicepunkt.
 Nystart av nedlagd butik.

En bedömning gällande avståndet görs från fall till fall om andra omständigheter har
betydelse för upprätthållandet av den kommersiella servicen.
Förutsättningar
! Den del av investeringen som inte täcks av stödet ska täckas med den
sökandes egna medel.
! Investeringen får inte påbörjas innan ansökan har kommit in.
! Begagnad utrustning ska ha intyg att den inte tidigare har fått offentligt stöd.
! Investeringar i verksamheter som läggs ner inom 5 år (10 år för byggnader)
efter beslut om stöd kan bli återbetalningsskyldiga.

Grundläggande betaltjänster (Lst)
För att trygga tillgången till betaltjänster ges stöd med 100 % till lösningar där
marknaden inte tillgodoser ortens behov.
För att vara berättigad till investeringsstöd ska
• orten sakna betaltjänstlösningar samt
• avståndet till närmaste betaltjänstlösning vara ≥25 km.
Med grundläggande betaltjänster avses möjligheten till:
• Kontantuttag.
• Betalningsförmedling (kontanter, kort eller e-betalning).
• Insättning av dagskassa.
En bedömning får göras från fall till fall om andra omständigheter har betydelse för
upprätthållandet av den kommersiella servicen.
För mer information
 Kontakta Länsstyrelsen
 Sök www.pts.se/betaltjanster

Servicestöd (RG)
Till butiker som tillfälligt har negativt resultat. Kontakta handläggaren på Region
Gävleborg. Stödet utbetalas efter beviljad ansökan, till vilken förlustårets
årsredovisning bifogas.
Bidrag kan ges med
• högst 250 000 kr per år och lämnas för sammanlagt tre år.
Förutsättning
! Kontakta handläggaren på Region Gävleborg.
! En åtgärdsplan från år ett krävs.

Särskilt driftsstöd (RG)
Ett kompletterande långsiktigt stöd i extra prioriterade områden till butiker under 11
mkr i nettoomsättning1).
Stödet beräknas i förhållande till nettoomsättningen. Maximalt stöd är 300 000 kr/år.
Stödet omprövas årligen. Se diagram.
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Diagrammet visar stöd i förhållande till nettoomsättning.

För exakt beräkning av stödet besök www.tvv.se. Klicka i övre raden på fliken
Insatser för tillväxt. Gå till länkarna: Regional utveckling > Kommersiell service > Olika
stöd till service och där efter i mittenspalten Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker.
Förutsättning
! Kontakta alltid handläggaren på RG innan ansökan på www.minansokan.se.
! Ett mångsidigt utbud av dagligvaror.
! Mer än 15 km till närmaste butik.
! Fasta lokaler öppna på årsbasis.
! Nettoomsättning högst 11 mkr.

1)

Nettoomsättning = Totalomsättning minus annan försäljning som inte är dagligvaror (ex.
servicetjänster, ombudstjänster, drivmedel, café etc.)

Stödmyndigheter
Denna snabbinformation tar upp de vanligaste stödprogrammen. Dessa handläggs av
Länsstyrelsen eller Region Gävleborg. Pengarna kommer från staten eller EU via
Jordbruksverket (SJV) eller Tillväxtverket (TVV).
Ansökan görs oftast på respektive hemsida hos SJV eller TVV. Vanligen behövs elegitimation.
På deras sidor finns mer detaljer att läsa om programmen. Där finns även ytterligare
program att söka. Alla med sina specifika förutsättningar.

www.jordbruksverket.se
Stöd > Stöd i landsbygdsprogrammet
> Investeringar > Kommersiell service

www.tillvaxtverket.se
Insatser för tillväxt > Regional utveckling
> Kommersiell service

Hudiksvalls kommun • telefon 0650-19000 • www.hudiksvall.se
Med reservation för eventuella faktafel eller regeländringar.
Hudiksvall 2016-04-19

