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– Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki (koko
maa)
– Pohjoisen kotieläintuen ennakko (tukialue C)

Palauta hakemus ja mahdolliset liitteet maatilasi talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 25.3.2019

Viranomaisen merkinnät
Lomake vastaanotettu,
pvm.

Dnro

Liitteitä, kpl

Vastaanottaja

Täytä hakemus kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä
tavalla.
1. HAKIJA
Nimi

Tilatunnus

2. HAKEMUS
2A. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki (koko maa)
Haen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa ja lopullista tukea
Haen VAIN sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen lopullista tukea. (Lopullinen tuki maksetaan seuraavan vuoden keväällä)
Tuen saaminen edellyttää, että tilan eläintiheys (0,35 ey/ha) täyttyy.
2B. Pohjoinen kotieläintuki (tukialue C)
Haen pohjoisen kotieläintuen ennakkoa rastittamalla
a) edellisen vuoden eläinmäärän perusteella
b) muuttuneen eläinmäärän perusteella, jolloin
Ilmoitan arvioidun keskimääräisen eläinmäärän.

b)
Muuttunut eläinmäärä
a)
Edellisen
vuoden
eläinmäärä

Tuotanto
aloitettu

Tuotanto
laajenee

Tuotanto
alenee

Arvioitu
keskimääräinen
eläinmäärä, kpl

Jos haet tukea tuotannon aloittamisen tai laajentamisen perusteella, palauta lisäksi selvitys hakemuksen liitteenä.
NAUDAT
Emolehmät (vähintään kerran poikineet)
Emolehmähiehot (8–24 kk)
Emolehmähiehot (yli 24 kk)
Sonnit ja härät (6 - alle 20 kk)
TEURASTETTAVAT NAUDAT
Hiehot (C-alue)
Sonnit ja härät (vain C3- ja C4-alueella)
KUTUT JA UUHET
Kutut (yli 12 kk)
Uuhet (yli 12 kk)
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3. HAKIJAN TIEDOT
Luonnollinen henkilö
Olen yli 18-vuotias.
Puolisoni on yli 18-vuotias.

Puolison nimi ja henkilötunnus

Yhteisö
Hakija on julkisoikeudellinen yhteisö, vankilatila tai koulutila eikä kuulu
ikävaatimusten piiriin.
Hakija on yksityisoikeudellinen yhteisö ja vähintään yksi sen jäsenistä
on vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö sekä harjoittaa itse maaja puutarhataloutta.
Ikäehdon täyttävän henkilön nimi ja henkilötunnus

4. PELLON HALLINTA
Ilmoitan vähintään 5 hehtaarin peltoalatiedot viimeistään 17.6.2019 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle Vipupalvelussa tai lomakkeella 102B. Pellon on oltava hallinnassa 15.6.2019.
Pohjoisen kotieläintuen yhteisömuotoinen tuenhakija
Täytä tämä kohta vain jos yhteisön hallinnassa ei ole 5 viljelykseen soveltuvaa peltohehtaaria.
A
Tuenhakija on yhteisö, jonka hallinnassa ei ole 5 hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa. Ilmoita yhteisössä osallisena
olevan viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan nimi ja tilatunnus, jonka hallinnassa on vähintään 5 hehtaaria viljelykseen
soveltuvaa peltoa
Nimi

Tilatunnus

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen hakija
Täytä tämä kohta vain, jos tuenhakijan hallinnassa ei ole 5 tukikelpoista peltohehtaaria.
B

C

Käytän laskennallisena peltoalana 5 hehtaaria, koska yhteisön osallisella on ollut hallinnassaan vuoden 2007 tukihakemuksessa ilmoitettua viljelykseen soveltuvaa peltoa vähintään 3 hehtaaria tai minulle on vuonna 2007 myönnetty poikkeuslupa peltoalavaatimuksesta.
Tukea hakevan yhteisön määräysvaltaa käyttävällä osallisella on hallinnassaan vähintään 5 hehtaaria peltoa.
Ilmoita osallisen nimi ja tilatunnus.

Osallisen nimi

Tilatunnus

5. LISÄTIETOJA

6. ALLEKIRJOITUS
Vakuutan tällä lomakkeella ja sitä seuraavissa liitteissä antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika
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Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan
kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset.
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