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1. HUVUDSAKLIGA 
SUBVENTIONER POSTER
• CAP (Common Agricultural Policy): Dessa är de viktigaste stöd som för närvarande tas emot av 

boskapssektorn, som ersätter de gamla produktionsstöden. Detta är EU-stöd till de europeiska 
jordbruken och djurhållningen som syftar till att komplettera de europeiska jordbrukarnas inkomster.

• Inrättad för unga jordbrukare: Denna stödlinje uppmuntrar generationsskifte och föryngring av 
jordbruket genom att inrikta sig på jordbrukare mellan 18 och 40 år. Detta stöd är också avsett     att 
främja den tekniska utvecklingen inom jordbrukssektorn. Subventioner på upp till €70 000 finns 
tillgängliga för inköp av alla typer av jordbruksmaskiner och jordbruksutrustning, installation eller 
förbättring av moderna och lokala anläggningar för bevattning av grödor, inköp av gårdar, inköp och/
eller uppförande av jordbruks- och boskapsbyggnader osv. 

• Förnyelse av maskiner: Detta stöd stöder en förnyelse av traktorflottan och   jordbruksmaskiner. Byte 
av maskiner och utbyte med nya, utrustade med modern teknik, kan förbättra arbetsvillkoren samt 
främja energieffektivitet och miljömässig hållbarhet. 

• Prioriterade jordbruk: Dessa bestämmelser gör det möjligt att förteckna yrkesjordbrukare 
(jordbrukare som är egenföretagare) i det regionala registret över prioriterade jordbruk. Detta ger rätt 
till skatteförmåner, till exempel en minskning av skatten på fastighetsöverlåtelse på minst 75 procent 
vid förvärv av alla typer av egendom på landsbygden.

• Dieselolja: Detta stöd garanterar att en del av de skatter som tillämpas på diesel skall betalas ut (1 
miljard euro per liter och år).

• Modernisering: Detta stöds för att främja den tekniska moderniseringen av jordbrukssektorn. Den 
subventionerar upp till 50 % av förvärvet av alla typer av jordbruksmaskiner och jordbruksutrustning, 
genomförande eller förbättring av moderna anläggningar förselokalbevattning av grödor, inköp och/
eller uppförande av jordbruksfartyg, stalldjur osv.

• Bevattning: Detta stöd främjar inrättandet av bevattningsgemenskaper, som ekonomiskt stöder 
kostnader till följd av arbeten, förespråkar att det skapas reformer eller tar hand om större reparationer, 
inklusive de maskiner som behövs för att konsolidera eller förbättra infrastrukturen för bevattning. 
Det täcker också kostnaderna för att utarbeta projekt och förvalta arbeten samt kostnaderna för att 
genomföra en rådgivningstjänst.

• Konvertering av grödor: Detta stöd stöder en förändring av jordbruksgrödor i syfte att främja 
diversifiering och öka produktiviteten i områden med naturliga begränsningar.

• Sänkta bevattningsskatter: Irrigatorer kan undantas från att betala en del av den särskilda elskatten 
och kan dra nytta av en sänkning av inkomstskatten.

• Stöd för miljövänligt jordbruk: Detta är ett EU-stöd till den gemensamma jordbrukspolitiken för olika 
sätt att bedriva ett ansvarsfullt och hållbart jordbruk.  I direktivet fastställs miljökrav som läggs till.

• Fonden för landsbygdsutveckling (EAFRD Funds): Detta stöd ingår i den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare och förvaltas genom budgeten för landsbygdsutveckling.  budget. 
Dessa subventioner stöder utbildning och information, inrättande av livsmedelsorganisationer för 
jordbruket, inrättandet av producentgrupper och organisations och främjar industriell dynamik inom 
livsmedelssektorn genom samarbete.

• Kooperativ: Det finns viktiga subventioner som främjar konkurrenskonkurrens.     Dessa medel syftar 
till att uppmuntra jordbrukare att delta i jordbrukskooperativa former.
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• Effektivitet i resursanvändningen: Dessa subventioner stöder investeringar som kan minska 
förbrukningen av vissa resurser för miljöändamål, såsom vatten och diesel.

• Katastroffonder: Dessa fonder görs tillgängliga från offentliga budgetar för att täcka under 
exceptionella omständigheter skador i områden som drabbats av klimatkatastrofer.
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2. HUVUDSAKLIGA PRODUKTER 
AV ALLMÄN FINANSIERING
2.1. Den offentliga sektorn

2.1.1. EU-NIVÅ

• Europeiska investeringsbanken (EIB):
EU-finansiering är tillgängligt för alla typer av företag av alla storlekar och sektorer, inklusive entreprenörer, 
nystartade företag, mikroföretag, små och medelstora företag och större företag. Ett brett utbud av 
finansiering finns: företagslån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital. Varje år stöder EU mer än 200 
000 företag. Beslutet att tillhandahålla EU-finansiering kommer att fattas av lokala finansinstitut som 
banker, riskkapitalister eller ängelinvesterare. 

Tack vare EU:s stöd kan lokala finansinstitut tillhandahålla ytterligare finansiering till företagen. De exakta 
finansieringsvillkoren – belopp, löptid, räntor och avgifter – bestäms av dessa finansinstitut.

2.1.2. NATIONELL NIVÅ

• Med offentlig bankverksamhet avses resurser som är beroende av den offentliga sektorn och som 
ägande och kontroll står under statlig kontroll. Därför är offentliga bankmedel enheter som tillhör 
staten.

I och med den ekonomiska och finansiella krisen under det senaste årtiondet har den offentliga 
bankväsendets roll återupplivats som ett offentligt verktyg för att upprätthålla sektorn och 
bevilja finansiering till   aktörerna i de mest utsatta ekonomierna Medlemsstaterna inrättar också 
kreditagenturer eller kreditinstitut (t.ex.    ICO i Spanien).

• Nationella utvecklingsbanker och institutioner (NIBIs) är juridiska personer som yrkesmässigt 
bedriver finansiell verksamhet, utvecklings- och marknadsföringsverksamhet. De får ett mandat av en 
EU-medlemsstat på central, regional eller lokal nivå.

FINANSIELL 
MELLANHAND

SLUTLIGA 
MOTTAGARE

- Allokeringsrapportering (för EIB:s lånebelopp)
- Bekräftelse av komplementaritet

Lån

Min 2x EIB lån

€€
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Nationella utvecklingsbanker fungerar som finansiella mellanhänder för EIB:sinvesteringar som riktar 
sig till småskaliga projekt. De kanaliserar lån till företag och lokala myndigheter i sina hemländer 
och samarbetar med Europeiska investeringsfonden (EIF) i genomförandet av  deras  garanti- eller 
aktiemandat.

• Det finns också garantiinstitutioner som också kallas ömsesidiga garantisällskap (Mutual Guarantee 
Societies (MGSs), som erbjuder garantier till små och medelstora företag och ger tillgång till förmånlig 
finansiering med ekonomiska fördelar (räntor) och skatteförmåner (låga skattesatser för etablering-
finansiering).

Denna garanti, som tillhandahålls av ett garantisamhälle för små och medelstora företags räkning 
tillbanken, gör det möjligt för banken att bevilja lånet. Kort sagt är garantin ett ekonomiskt åtagande 
från garantiföreningens sida att återbetala upp till en viss procentandel av lånet till finansinstitutet, 
om kunden för små och medelstora företag inte kan betala. Garantin täcker vanligtvis inte mer än 80% 
av banklånet, vilket ger 20% av risken till långivaren. De små och medelstora företag är fortfarande 
ansvariga för lånet. Kunden för små och medelstora företag betalar vanligtvis en engångsavgift för 
behandling och en årlig garantiavgift som varierar från en garantiinstitution till en annan.

2.2. Den privata sektorn - kortsiktigt

• Handelskrediter från leverantörer: Den tidsfrist som leverantörerna beviljar för att betala för inköp är 
resultatet av förhandlingar och det förtroende de har för sina kunder. Köpföretaget får möjlighet att 
erhålla finansiering utan kostnad.

• Kommersiell rabatt: Det finansierar rörelsekapital genom förskottsbetalningar från kunder. 
• Kreditbankkonto: Bankkonto som gör det möjligt för företaget att ha medel för att finansiera de 

kostnader som härrör från sin verksamhet, upp till ett fast maximum. 
• Bekräftelse: Produkt som underlättar hanteringen av betalningar till leverantörer. Företaget överlåter 

till banken förvaltningen av betalningen till leverantörer.
• Fakturering: Genom denna tjänst, jordbruksföretag tilldela handel krediter av kunder (fakturor) till 

den finansiella enheten i utbyte mot likviditet, som tar risken för utebliven betalning. 
• Avancerad CAP betalning: särskilda jordbrukslån som är avsedda att förskottsbetalda direktstöd 

inom den gemensamma jordbrukspolitiken. 
• Betalningar med avancerad avkastning: Förskördade grödor men inte säljs erbjuder de finansiella 

enheterna likviditet, finansieringsposter på grund av den framtida försäljningen av grödan.
• Kampanjlån: De är specifika för jordbrukssektorn och är avsedda att täcka finansiella kostnader för 

den årliga produktionsperioden. 
• Agrari Försäkringslån: De financierar kostnaden för jordbruksförsäkrings. 
• Jordbrukskreditkort: De underlättar utbetalningen av insatsvaror från jordbruket genom olika villkor 

(slutet av månaden, uppskjuten, förfallna osv).
• Produkter för export: Garantibetalningar i transaktioner relaterade till utrikeshandeln och minska 

risken för volatilitet i valutakursen för andra valutor.
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2.3. Den privata sektorn – Långsiktig

Investeringslån som erbjuds av finansinstitut är lån på medellång och lång sikt som syftar till att 
förbättra, utvidga och modernisera produktionsstrukturer och produktionsmedel i syfte att förbättra 
produktionseffektiviteten. Livsmedelsindustrin kan använda denna typ av lån för att göra fasta 
investeringar. Dessutom erbjuder finansinstituten   särskilda produkter för finansiering av investeringar 
inom jordbrukssektorn, med anpassade villkor. De viktigaste presenteras nedan:

• Lån för köp av rustika fastigheter: dessa är långfristiga lån som tillåter finansiering i upp till 15 år och 
inkluderar vissa ränte-bara lån. 

• Jordbruksförbättringslån: de är långfristiga lån för modernisering och införlivande av teknik på 
gårdar. De har vanligtvis en finansieringstid på upp till 15 år och en tvåårig respitperiod. 

• Lån för installation av droppbevattningssystem. 
• Lån för inköp av jordbruksmaskiner. Både nya och begagnade. 
• Lån för inköp av växthusplast. 
• Lån till nya plantager: De finansierar upp till 8 års investeringar för att installera nya plantager och har 

en respitperiod för att underlätta dess betalning tills de nya plantagerna börjar producera. 
• Köp av djur: deras löptid varierar beroende på vilken typ av djur det rör sig om.
• Som ett alternativt alternativ för finansiering av fast kapital ställer finansinstituten leasing och hyra 

av produkter till jordbrukssektorn.  Dessa instrument gör det möjligt att ersätta köp av en vara med 
periodisk betalning av en hyra (i avtalet ingår en köpoption i slutet av leasing- eller hyresavtalet). 
Uthyraren ansvarar för underhåll och uppdatering av produkten.
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3. HUVUDSAKLIGA 
FINANSIERINGSPRODUKTER 
ANPASSADE TILL JORDBRUKET
• Många av dessa specifika produkter för jordbruksmarknaden är traditionella finansieringsprodukter där 

vissa delar har anpassats till jordbrukscyklerna. De element som anpassas är kapitalavskrivningsperioden, 
respitperioderna och räntorna.

• Det är viktigt att betona vikten av försäkringar som en mekanism för att garantera inkomster och 
likviditet för potentiella oförutsedda händelser. Det måste betraktas inte bara som en form av garanti 
för jordbrukaren utan också för hens familj, kunder, leverantörer och offentliga enheter.

• Bland produkterna för riskhantering finns ett stort antal alternativ anpassade till jordbruksvärlden, 
såsom livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, ansvars-försäkring, jordbruksförsäkring 
(maskiner, utrustning, bostäder, stöld, brand, etc.)   jordbruksförsäkring, varav den senare är en specifik 
och exklusiv produkt av jordbrukssektorn

• Jordbruksförsäkringar

 –  Jordbrukssektorn 
a) Multirisk- eller kombinerad riskförsäkring - Dessa försäkringar erbjuder specifika garantier 
mot specifika risker som påverkar den försäkrade produktionen. Vid    en fordran, med denna typ av 
försäkring, bestäms skadan och motsvarande ersättning på områdesnivå.
b) Avkastningsförsäkring - Avkastning försäkring täcker alla ogynnsamma väderförhållanden och 
andra naturliga risker som påverkar en gröda. Genom dessa försäkringar garanteras jordbrukaren en 
procentandel av den försäkringsbara avkastningen på sin.

 – Boskapssektorn 
a) Olycksfalls- och sjukdomsförsäkring - Denna typ av försäkring täcker flera djurrisker (skador, 
drunkning, översvämningar, klippor, etc.) I den grundläggande olyckstäckningen fastställs ersättning 
per djur.
b) Försäkring för avlägsnande av döda djur på gården - Uttagsförsäkring är en form av “försäkring 
för tillhandahållande av tjänster”, som ger jordbrukaren möjlighet att garantera alla kostnader.
c) Indexerad torkaförsäkring för boskap - Denna försäkring ger ersättning för de ökade kostnaderna 
för djurfoder på grund av bristande vegetation.

• Skogsbrukssektorn: Den befintliga försäkringen för skogsproduktion är flerrisk, med grundläggande 
täckning för brandrisk i återbeskogad jordbruksmark och i korkeklunar.
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4. HUVUDPRODUKTER/
ALTERNATIVA ELLER INNOVATIVA 
FINANSIERINGSSÄTT

• Kooperativ..........................................................................................

• Investeringspartnerskap........................................................

• Associativa köp..............................................................................

• Arrende av mark...........................................................................

• Tyst deltagande.............................................................................

• Crowdfunding.................................................................................

• Crowdlending..................................................................................

• Riskkapital.........................................................................................

• Affärsängel........................................................................................

• Investeringsfonder......................................................................

• Emission av skuld........................................................................

• Grön finansiering.........................................................................

• Solidaritetsbaserat jordbruk...............................................

• Gårdar under ideell sponsring...........................................

• Leverantörsreskontra................................................................

• Finansieringsgarantier.............................................................
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1. De vanligaste finansieringsformerna tenderar att vara associativa finansieringsformer (eller 
investeringspartnerskap), där flera jordbrukare ansluter sig för att göra en viss investering som inte 
kan göras individuellt. Denna investering kan de få tillgång till tjänster för sig själva eller erbjuda 
tjänster till tredje part.

INVESTERING

ÅTERBETALNING

TJÄNSTER TILL 
UTOMSTÅENDE

INVESTERINGS-
PARTNERSKAP

FINANSIERING

TJÄNSTER

TJÄNSTER

ÅTERBETALNING

2. Ett kooperativ är en sammanslutning av människor som gemensamt ägnar sig åt ekonomisk, social 
eller kulturell verksamhet. Medlemmar i ett kooperativ kan tillhandahålla kapital för ett särskilt 
ändamål i form av aktier. Ett särskilt inslag i denna rättsliga form är den grundläggande demokratiska 
principen. Det innebär att varje medlem i allmänhet har en röst, oavsett antalet aktier.

Medlemmarna förser kooperativet med eget kapital och är därmed delägare. Beroende på kooperativets 
individuella utformning och struktur får medlemmen utdelning, ersättning eller återbetalning, rabatt 
eller ingen ersättning alls.

3. Under de senaste åren har det skett en ökning av kreditsektionerna inom producentkooperativen, 
varigenom kooperativen beviljar kredit till de medlemmar som begär det. Medlemmar ansöker om 
krediter och erhåller finansiering till lägre marknadskostnad. Resten av de kooperativa medlemmarna 
får en ersättning som grundar sig på deras bidrag till kooperativets eget kapital.

KOOPERATIV

MEDLEMAR I 
KOOPERATIV

ÅTERBETALNING

FINANSIERING

KOOPERATIV

KREDIT-
SÖKANDE

ÅTERBETALNING

FINANSIERING

FINANSIERING

KREDIT

ÅTERBETALNING

MEDLEMAR I 
KOOPERATIV
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4. Associativa inköp av varor och förnödenheter, vilket möjliggör större köpkraft och besparingar på 
inköpspriser. Här har varje jordbrukare den ekonomiska kapaciteten att förvärva varor, men partnerskap 
gör att gemensamma inköp genererar betydande besparingar genom att öka volymen av inköp.

LANTBRUKARNAS 
INKÖPSGRUPP

KÖPKRAFT

SPARANDE

LANTBRUKARE

LEVERANTÖR

5. Det finns finansiella enheter inriktade på jordbruk som erbjuder paket av maskiner och varor med 
finansiering till fasta priser och med fördesignade villkor. Detta påskyndar hela processen för 
tillämpning och bedömning av operationen. Det finansiella institutet får marginaler mellan sina inköp 
och försäljningspriserna.

6. Det finns jordbrukare som i sin diversifiering strategi beslutar att hyra en dels av sin mark till 
långsiktiga investerare. Dessa strategier finns till exempel inom energisektorn för genomförandet 
av solpaneler, vindkraft osv. Jordbrukaren säkerställer, med långfristiga avtal (20–40 år) en långsiktig 
inkomstkälla som garanterar deras finansiella likviditet.

RÄNTA

FINANSIERING

INKÖPFINANSIERINGS-
ERBJUDANDE

LANTBRUKARE

PRODUKT-
KATALOG

FINANSIELL
ENHET

FINANSIERING

MARK

HYRA
PROJEKT INVESTERARE LANTBRUKARE

ARRENDE-
AVTAL
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7. Gräsrotsfinansiering är en teknik för att finansiera projekt vanligtvis genom att sammanföra små 
mängder kapital från många människor, i många fall via internetbaserade insamlingsplattformar.  
Crowdfunding kan struktureras på olika sätt generera avkastning i form av vinst, eget kapital, ränta 
eller ingen vinst för sociala projekt.

Avkastning crowdfunding:  publiken-investerare tillhandahålla kapital under en viss period och få en 
ekonomisk ersättning i gengäld. Beroende på strukturen är detta en vinstandel i jordbruksföretaget, 
som kallas publikinvesteringar. Ofta fungerar avkastning crowdfunding på en allt-eller-inget-princip, 
dvs ditt projekt eller din kampanj anses endast framgångsrik och pengarna betalas ut när ett visst 
finansieringsbelopp uppnås inom en viss period. Om du inte når det riktade finansieringsbeloppet före 
den fastställda tidsfristen går pengarna tillbaka tillinvesterarna. I folkmassan investera, investerare ger 
dig eget kapital eller mezzanine kapital (en blandning av eget kapital och skuldkapital) och därmed 
delta ekonomiskt i framgången för ditt företag. Detta sker ofta i form av så kallade efterställda lån.

FINANSIERING

VINST

FINANSIERING

VINSTINVESTERARE

PROJEKT LANTBRUKARE

8. Crowdlending tillhandahålls av flera personer som slår samman det begärda kapitalet, genom vilket 
de formaliserar ett lån som måste återbetalas i tid och med den överenskomna räntan.

9. Riskkapitalbolag (SCR) är aktiebolag vars huvudsakliga företagssyfte är att ta tillfälligt aktiekapital 
i icke-finansiella företag. Riskkapital som huvudsakligen riktar sig till små och medelstora företag 
(nystartade-företag) är normalt av tillfällig natur och medför ingen kontroll över det finansierade 
företaget. Den stöder i allmänhet nystartade företag vid tidpunkten för deras inrättande-upp eller i en 
expansionsverksamhet.

LÅN

RÄNTA

INVESTERARE

FINANSIERING

ÅTERBÄRING

RÄNTA

FINANSIERING

ÅTERBÄRING LANTBRUKARE

FINANSIERING

VINST

FINANSIERING

VINST

RISKKAPITAL-
BOLAG PROJEKT LANTBRUKARE
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10. Direkta lån är lån från personer som lånar ut pengar direkt till jordbrukaren under en överenskommen 
period och ränta. Långivarna är oftast människor från den omedelbara miljön i företag. Det är 
vanligtvis möjligt att ställa in direkta lån utan värdepapper. Om ett litet antal gränser   överskrids kan 
direkta lån betraktas som en banktransaktion och då krävas ens licens. Utgifterna för organisation, 
administration och kommunikation är i allmänhet låga. I händelse av återbetalningssvårigheter kan 
kommunikationen med långivaren bli svår.

11. En enskild privat investerare eller affärsängel kan investera i ett projekt (nyplantering, bearbetning, 
marknadsföring osv.) och kräva en eller flera delar av vinsten, med möjlighet att ingripa eller inte i besluten.

ÅTERBETALNING

FINANSIERING

LÅNGIVARE
LANTBRUKARE

FINANSIERING

VINST

FINANSIERING

VINST

FÖRETAGS-
ÄNGEL PROJEKT LANTBRUKARE

12. Det finns det europeiska nätverket för mikrokrediter, ett medlemsbaserat icke-vinstdrivande 
organisation som främjar mikrokrediter som ett verktyg för att ta itu med social och ekonomisk 
utestängning i Europa, genom egenföretagande och skapande av mikroföretag (för mer information, 
se webbplatsen www.european-microfinance.org).
Detta nätverk har tillsammans med andra europeiska program bidragit till lanseringen av olika 
europeiska initiativ när det gäller svaren på pandemikrisen covid-19 p.

Privatpersoner eller små företag har ofta inte kapacitet att ge egna garantier. Dessa institut ger dem 
sedan garantier för dem till de finansiella organen, normalt upp till 80 % av den totala begärda krediten, 
med ett schablonbelopp på omkring 25 000 euro. och ränta lägre än på den normala marknaden.

FINANSIERING

VINST

FINANSIERING

VINST

MIKRO-
KREDIT PROJEKT LANTBRUKARE
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13. Investeringsfonderna är juridiska personer som skapats av investerare. Investerare ger medel för att 
inrätta dessa juridiska personer, vars aktier kan noteras på andrahandsmarknader. Investeringsfonder 
deltar vanligtvis genom andra förmedlande företag i projekt och operativa beslut, eftersom de är 
mycket invasiva och kräver hög avkastning på investeringar på kort sikt.

INVESTERINGS-
FOND

INVESTERARE

PROJEKT

FINANSIERING FINANSIERING FINANSIERING

VINST VINST VINST

LANTBRUKARE

14. Precis som stater gör, kan företag också utfärda skulder för att få finansiering som gör det möjligt 
för dem att växa, göra betalningar, expandera sin verksamhet till en ny marknad, etc. Investerare 
kan få tillgång till dessa skuldebrev genom det institut som ansvarar för marknadsföringen av dessa 
värdepapper. Emissionen består av emission av finansiella värdepapper som lovar framtida betalning 
i utbyte mot ett pris. Det handlar om att låna pengar i utbyte mot värdepapper i form av skulder.  
Dessa värdepapper bär också en avkastning.

SKULD-
MARKNAD

RÄNTA

INVESTERARE

FINANSIERING

OBLIGATIONER

RÄNTA

FINANSIERING

OBLIGATIONER LANTBRUKARE

15. Hållbar eller grön finansiering handlar om att investera pengar i projekt som gynnar miljön, 
bekämpa klimatförändringarna och är socialt ansvarsfulla.  Gröna finansieringsprojekt omfattar till 
exempel initiativ för energieffektivitet, hållbart jordbruk eller förebyggande av föroreningar. I Spanien 
är emissionen av gröna obligationer förknippad med företag och förvaltningar. Investerare lockas av 
lönsamheten i insättningar och destinationen för pengarna. Även de som inte är finansexperter kan 
besluta att finansiera hållbara projekt. Att investera i gröna obligationer består i att köpa den skuld 
som emitterats av ett företag eller en institution för att främja ett initiativ som ansvarar för miljön 
och samhället. De flesta spanska finansinstitut har hållbara investeringsfonder som är tillgängliga för 
kunder.

GRÖNA
OBLIGATIONER

GREEN
PROJECT

RÄNTA

FINANSIERING

OBLIGATIONER

RÄNTA

FINANSIERING

OBLIGATIONER
INVESTERARE

LANTBRUKARE

FINANSIERING
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16. Konsumentkorgar eller konsumentköpgrupper är former av korta distributionskanaler som 
säkerställer ett direkt utbyte mellan producenter och konsumenter. Genom att eliminera mellanhänder 
uppstår fördelar för båda parter: konsumenten får färska livsmedel av hög kvalitet till lägre priser och 
producenten garanterar högre priser än de som erhålls genom traditionella kanaler.

17. Inom djurleasing köper kunderna ett ungt djur av jordbrukaren och betalar en månatlig delbetalning 
för att täcka kostnaderna för att höja och behålla “sitt” djur. I gengäld får de hela djuret efter slakt i 
form av kött och korvprodukter. Det finns flera varianter av djurleasing. Detta system kan användas för 
andra produkter, såsom mejeriprodukter, ägg, etc.

INKÖPS- 
GRUPP

DIREKTRELATION

SPARANDE

KONSUMENTERPRODUCENTER

DJURLEASINGS- 
LANTBRUKARE

ÅTERBETALNING

FINANSIERING

DJURHÅLLNINGS-AVTAL

KUNDER

18. En annan form av framväxande finansieringsmekanism är arrendeavtal för arrende av jordbruksmark. 
Jordbrukare med investeringskapacitet hyr mark för att göra omställning av grödor (övergång 
från jordbruksgrödor till permanenta grödor, inrätta bevattning osv. Dessa avtal är långsiktiga och 
inkluderar en hyresbetalning. Vid avtalets slut är uthyraren och leasetagaren överens om att dela på 
äganderätten till marken i utbyte mot de investeringar som gjorts.

INVESTERINGFÖRBÄTTRING

MARK HYRA

MARK

FINANSIERING

UTARRENDERARE ARRENDATOR

ARRENDE-
AVTAL
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19. Begreppet solidaritetsbaserat jordbruk (SoLaWi) föreskriver att medlemmarna finansierar driften 
av ett jordbruksföretag och i gengäld får en del av skörden. Betalningen kan göras     månadsvis, 
kvartalsvis, halvårsvis eller år. I idealfallet täcks de totala kostnaderna för ett jordbruksföretag av 
summan av medlemsavgifterna.

Det finns olika sätt att organisera en gård som ett solidaritetsbaserat jordbruk. Totalt kan tre typer 
särskiljas: bilaterala avtal (typ 1), samarbetsformer (typ 2) eller samföretagande (typ 3).

Tvåsidiga avtal (typ 1): Beroende på avtalets form ingås antingen ett odlingsavtal eller ett avtal om 
köp av varor i omgångar. När det gäller ett odlingsavtal bär konsumenten skörderisken.

ÅTERBETALNING

FINANSIERING

ODLINGS-AVTAL

SoLaWi
PARTNERS

SOLIDARITETSBASERAT
LANTBRUK

Samarbetsformer (typ 2): Här konfronteras jordbruksnäringen med en konsumentorganisation. 
Denna gemenskap kan till exempel organiseras som ett registrerat kooperativ eller registrerat 
sammanslutningar. Ett odlingsavtal ingås ofta mellan företaget och konsumentföreningen i samarbete 
med konsumenterna. Konsumentföreningen står för skörderisken.

Samföretagande (typ 3): Här är SoLaWi-medlemmarna också medlemmar eller partner i ett 
jordbruksföretag. Detta kan antingen ordnas på ett sådant sätt att SoLaWi-medlemmarna är 
medentreprenörer inom ett tyst partnerskap. En annan möjlighet är att SoLaWi-medlemmar är 
medarbetare eller att konsumentföreningen är organiserad som ett företag som själv är ägare av 
gården (detta sker ofta genom en juridisk form med begränsat ansvar). I detta fall bär solidaritetsbaserat 
jordbruk den entreprenörsrisk som.

ÅTERBETALNING

FINANSIERING

ODLINGSAVTAL

SoLaWi
ASSOCIATION

SOLIDARITETSBASERAT
LANTBRUK
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20. Det finns ingen standarddefinition 
av begreppet levande lab. Det har 
definierats som en metod och/eller en 
systeminnovationsmetod. I allmänhet 
integrerar levande laboratorierer samtidiga 
forsknings- och innovationsprocesser inom 
ett medborgar-offentlig-privat partnerskap 
(C3P), som också karakteriseras som 
offentlig-privata partnerskap (PPPP) för 
användardriven öppen innovation, med 
fyrdubbla helixintressenter (företag, 
forskare, offentliga organiersoch användare).

FINANSIERING 
AV 

INNOVATION
FORSKARE

INVÅNARE

OFFENTLIGT
ORGAN

FÖRETAG
(LANTBRUK)

SOLIDARITETSBASERAT
LANTBRUK

SoLaWi
PARTNERSLANTBRUKARE

DELAKTIGHET

FINANSIERING

21. Stiftelse: Vissa bönder skapar en stiftelse genom vilken de söker efter investeringar för sin nya 
verksamhet och sina nya projekt. Det finns matchande banker som länkar stiftelser som är villiga att 
ge pengar till de som söker pengar till hållbara projekt. Efter att ha skapat stiftelsen, får bönderna 
medel från andra stiftelser, som måste användas inom en begränsad tidsperiod.



PROJEKTPARTNERS

PROJEKTLEDARE

Hof Und Leben (HuL), Tyskland
www.hofundleben.de

Agricoltura E’ Vita (AéV), Italien
www.agricolturavita.it

On Projects Advising (OnP), Spanien
www.onprojects.es

The Association of Private Farming of 
Czech Republic (APF CR), 

Tjeckien
www.asz.cz

Folkuniversitetet (FU), Sverige
www.folkuniversitetet.se

Union de agricultores y ganaderos
- jovenes agricultores de Jaén

(COAG-Jaén), Spanien
www.coagjaen.es

The European Council of Young Farmers 
(CEJA), Belgien

www.ceja.eu

Sociala medier

Facebook: @farminfin
Twitter: @farminfin

Projektets hemsida

www.farminfin.eu


