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Ändringsförslag

BILAGA IXaa (ny)
STÖDBELOPP FÖR VISSA INTERVENTIONSTYPER FÖR 

LANDSBYGDSUTVECKLING

Artikel Syfte
Minimibelopp/maxi

mibelopp i EUR eller 
procentsatser

Stöd för miljöhållbarhet inom 
jordbruket, åtgärder för 
begränsning av och anpassning 
till klimatförändringarna och 
andra förvaltningsåtaganden

720(*) Maximum per ha och år för ettåriga 
grödor

900(*) Maximum per ha och år för 
specialiserade fleråriga grödor

540(*) Maximum per ha och år för annan 
markanvändning

240(*) Maximum per djurenhet och år för 
lokala raser som riskerar att 
försvinna från djurhållningen

600 Maximum per djurenhet för 
djurskyddsåtgärder

Artikel 65

240(*) Maximum per ha och år för 
åtgärder bestående av skogsbruks-, 
miljö- och klimattjänster samt 
skogsskydd

Stöd för naturliga eller andra 
områdesspecifika 
begränsningar

25 Minimum per ha och år i 
genomsnitt för stödmottagarens 
område

Artikel 66

250(*) Maximum per ha och år
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450(*) Maximum per ha och år i 
bergsområden enligt definitionen i 
artikel 32.2 i förordning (EU) nr 
1305/2013

Stöd för områdesspecifika 
nackdelar till följd av vissa 
obligatoriska krav

500(*) Maximum per ha och år under den 
inledande perioden på högst fem år

200(*) Maximum per ha och år

Artikel 67

50(**) Minimum per ha och år för 
betalningar enligt ramdirektivet för 
vatten

Artikel 68 Stöd för investeringar 55 % Maximiandel för stödberättigade 
kostnader. Denna andel får 
överskridas i enlighet med artikel 
68.4.

Artikel 68a Stöd för investeringar i 
bevattning

75 % Maximiandel för stödberättigade 
kostnader

Artikel 69 Stöd för etablering av unga 
jordbrukare, nya jordbrukare 
samt etablering och utveckling 
av hållbara jordbruksföretag

100 000  Maximum per stödmottagare 

Artikel 69a Stöd för införande av digital 
teknik

70 % Maximiandel för stödberättigade 
kostnader

Artikel 70 Stöd för riskhanteringsverktyg 70 % Maximiandel för stödberättigade 
kostnader 

Samarbete: Stöd för 
kvalitetssystem för 
jordbruksprodukter och 
livsmedel 

3 000 Maximum per jordbruksföretag och 
år

70 % Av de stödberättigade kostnaderna 
för informations- och 
marknadsföringsåtgärder

Samarbete: Stöd för inrättande 
av producentgrupper och 
producentorganisationer

10 % Som andel av den saluförda 
produktionen under de första fem 
åren efter erkännandet. Stödet ska 
minskas gradvis.

Artikel 71

100 000 Maximibelopp per år i samtliga fall

Stöd för rådgivningstjänster 1 500 Maximibelopp per 
rådgivningstillfälle

200 000 Maximibelopp per tre år för 
utbildning av rådgivare

Artikel 72

Stöd för andra tjänster för 
kunskapsutbyte och information

100 % Maximiandel för stödberättigade 
kostnader

(*) I väl underbyggda fall får dessa belopp höjas, med beaktande av särskilda omständigheter som ska motiveras i 
landsbygdsprogrammen. 
(**) I väl underbyggda fall får detta belopp sänkas, med beaktande av särskilda omständigheter som ska motiveras i 
landsbygdsprogrammen.

Or. en
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