
Vad räknas som investering i Leader?  
 
En investering är en tillgång med ett inköpspris som överstiger 22 000 kronor och som har en livslängd 
mer än tre år. En investering kan avse  

 uppförande, inköp eller upprustning av tillbehör till fastighet enligt projektplanen  

 inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning upp till tillgångens marknadsvärde  

 inköp eller avbetalningsköp av återanvänt material om det avser att bevara eller utveckla natur- 
och kulturmiljöer upp till tillgångens marknadsvärde  

 inköp eller avbetalningsköp av begagnade maskiner och begagnad utrustning  

 immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara 
 
Allmänna utgifter med koppling till investeringen ska också räknas in i investeringen. Exempel på sådana 
allmänna utgifter är  

 konsultarvode till exempelvis arkitekter och ingenjörer  

 genomförbarhetsstudier  

 förvärv av patenträttigheter  

 licenser.  
 
Utrustning med kortare ekonomisk livslängd än tre år eller som har lägre anskaffningsvärde än 22 000 
kronor ska du redovisa som en övrig utgift.  
 
Investeringen måste finnas kvar i minst 5 år Om projektet omfattar investeringar i infrastruktur eller 
produktiva investeringar som utgör fysisk eller immateriell tillgång med en investeringsutgift som 
överstiger 22 000 kronor exklusive moms ska stödmottagaren använda investeringen i enlighet med 
projektets mål och syften i minst fem år efter beslut om slututbetalningen.  
 

Tillstånd  
Du ska bifoga kopior av dokument som styrker att du har de tillstånd eller motsvarande som krävs för 
investeringen om du inte redan har skickat in detta i samband med din ansökan om stöd.  
 
Utgifter för tillstånd kan vara stödberättigande om det är kopplat till det som du ska genomföra i 
projektet. Det kan exempelvis handla om livsmedelstillstånd för att projektet ska kunna arbeta med 
produktutveckling och förädling av lokalproducerad mat. Däremot är inte utgifter för åtgärder som enligt 
lag skulle ha varit genomförda när ansökan lämnades in stödberättigande. 
 

Begagnad utrustning  
För att begagnad utrustning ska vara stödberättigande krävs att du i samband med redovisning styrker 
med ett intyg att  

 den tidigare ägaren som använt utrustningen inte fått stöd för inköpet av den  

 utrustningen har de tekniska egenskaperna som behövs för projektet  

 priset för utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än utgiften skulle vara för en 
ny utrustning. 

 

 


