STÖDANSÖKAN 2018

Blankett 101B

Myndigheternas anteckningar
Blanketten anlänt, datum

Lämna in blanketten senast 15.6.2018 till landsbygdsnäringsmyndig‐
heten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen.

Ärendebeteckning

Mottagen av

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt i
enlighet med ifyllningsanvisningarna.
Sökande (se ifyllningsanvisningarna)

Lägenhetssignum

1. ANSÖKAN OM STÖD
Jag ansöker om utbetalning av följande stöd (kryss i rutan):

STÖDREGIONERNA C

ALLA STÖDREGIONER (AB–C4)
A.

Grundstöd och förgröningsstöd
Jag vill inte ha befrielse från förgröningsstödets krav på
grund av ekologisk produktion. *

B.

Stöd till unga jordbrukare (EU)

C.

Bidrag för jordbruksgrödor

D.

Nationellt stöd för sockerbeta

E.

Kompensationsersättning

I.

Nordligt hektarstöd (C1–C4)

J.

Stöd till unga jordbrukare (C1–C4, nationellt)

K.

Allmänt hektarstöd (C2–C4)

Husdjursförhöjning i samband med kompensationsersättning
F.

Miljöersättning och/eller miljöstöd
(inklusive förbindelser och avtal)

G.

Ersättning för ekologisk produktion
Ansök på pappersblankett 215 om en ny förbindelse och om att
foga tilläggsarealer till ekoförbindelsen.

H.

Stöd som ersätter förlorad höstsådd
Jag försäkrar att jag inte har fått eller ansökt om annan
ersättning för de förluster som ska kompenseras med detta
stöd.

* Jag förbinder mig att följa förgröningsstödets krav på all jordbruksmark.
2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH
EU‐DELFINANSIERADE STÖD

I sammanslutningen finns åtminstone en fysisk person som är över 18 år. För nationella stöd krävs att denna person själv bedriver
jordbruk eller trädgårdsodling.
Ålderskraven gäller inte detta samfund.
Namn och personbeteckning för den person som uppfyller ovanstående villkor

3. AKTIV JORDBRUKARE
Driver du verksamheter som nämns på förbudslistan?
Nej, jag är aktiv jordbrukare
Ja, jag
driver en flygplats
tillhandahåller järnvägstjänster
driver ett vattenverk
driver en permanent sportanläggning
driver en rekreationsanläggning

driver ett fastighetsföretag

BLANKETTER SOM MYNDIGHETEN MOTTAGIT (myndighetens anteckningar)
Blankett 101A

Blankett 102B

Blankett 101D

Blankett 102C

Blankett 102A

Bilaga 103A

Blankett 103B

Kartbilagor
Arrendeavtal

_____ st
_____ st

4. TILLÄGGSUPPGIFTER FÖR STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE
Om flera än fyra personer är delaktiga av stödet, anteckna deras namn och personbeteckningar i blankettens tilläggsuppgifter.
Jag har meddelat tilläggsuppgifter för stöd till unga jordbrukare i stödansökan för år 2017. De uppgifter som jag meddelade är
oförändrade.
a) Året då sökanden etablerade sig som driftsledare (huvudsaklig företagare)
b) Personer som är delaktiga av stöden
Namn

Personbeteckning

Namn

Personbeteckning

5. UNDERSKRIFT

Innan du undertecknar, försäkra dig om att du vid punkt 1 har kryssat för alla stöd du söker.
Stöden för 2017 som betalats från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsut‐
veckling offentliggörs i söktjänsten för uppgifter om EU‐stöd. Uppgifterna kan granskas i söktjänsten per antingen kalender‐ eller
räkenskapsår. EU:s räkenskapsår en ett år lång period (16.10–15.10). Uppgifterna offentliggörs inte om summan av alla stöd som
du fått via de ovan nämnda fonderna är högst 1250 euro. Stöd som i sin helhet finansieras nationellt offentliggörs inte, eftersom
EU‐rättsakterna om offentliggörande av stöd gäller bara stöd som har betalts ur EU‐fonderna. Kommissionens målsättning är att
öka transparensen för användningen av landsbygdsfonderna, och därför förutsätter kommissionen att också uppgifterna om stöd
till privatpersoner publiceras.
Odlaren/kontaktpersonen ska delge de andra delägare, ägare, bolagsmän osv. som utgör sökande varje begäran om utredning,
brev för hörande osv. som gäller stödansökan. Den som underlåter att fullgöra delgivningsskyldigheten kan bli skadeståndsansva‐
rig. (Förvaltningslagen (434/2003) 56 §, 57 § och 68 §).
Personuppgifter samlas in till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystemen för skötseln av myndighetsuppgifter. Du har
rätt att ta del av uppgifter till exempel om registerföraren, syftet med behandlingen av personuppgifterna samt regelrätta överlå‐
telser av uppgifter.
Jag försäkrar att uppgifterna på denna blankett och dess bilagor är riktiga. Därtill meddelar jag att jag erhållit uppgifter om villkoren för
beviljande av de stöd jag sökt och om förverkanden till följd av felaktiga uppgifter. Jag är medveten om att den behöriga myndigheten kan
utföra kontroller på min gård utan att på förhand meddela mig därom.
Ort och datum

6. TILLÄGGSUPPGIFTER (eller bilaga)

Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd
eller av alla som äger gården.

Stödansökan 101B, ifyllningsanvisning
Lämna in blanketten senast 15.6.2018 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen.
Med sökande avses
– en privatperson (= fysisk person),
– en juridisk person, t.ex. aktiebolag, öppet bolag eller
kommanditbolag, andelslag eller förening,
– en sammanslutning av fysiska personer, t.ex. dödsbo
eller beskattningssammanslutning, eller
– ett offentligt samfund, staten eller en kommun
som bedriver jordbruk eller trädgårdsodling och äger
eller besitter gårdsbruksenheten helt eller delvis.
På gårdsbruksenheten kan det även finnas flera än en
odlare, dvs. enheten ägs eller besitts av en sammanslutning bestående av fysiska eller juridiska personer, vilken
fungerar som lantbruksföretagare. Anteckna att sökanden
är en sammanslutning, när gårdsbruksenheten besitts av
ett av fysiska eller juridiska personer bestående dödsbo,
öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag
eller en sammanslutning. Företagsformen bör framgå av
sökandens namn. Exempel: öppet bolag Ditt & Mitt eller
dödsboet efter Sverre Petterson.
Lägenhetssignum är den registerbeteckning i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem som
landsbygdsnäringsmyndigheten har tilldelat gården.
Underteckna varje sida av blanketten och anteckna
lägenhetssignum och datum på sidorna.
1. ANSÖKAN OM STÖD
Kryssa för alla de stöd som du ansöker om. Ge dessutom
behövliga kompletterande uppgifter i punkterna 2–4.
Stöden har grupperats enligt de stödregioner där stöden i
fråga kan betalas.
ALLA STÖDREGIONER (AB–C4)
A. Grundstöd och förgröningsstöd
Kryssa för punkten, om du ansöker om grundstöd och
förgröningsstöd.
För areal som tillfälligt inte odlas beviljas inga stöd.
Stödrätterna aktiveras inte om grundstöd inte beviljas för
arealen. Om stödrätterna inte har aktiverats två år i rad
kan de dras in till den nationella reserven. Åren 2017 och
2018 räknas som år i rad.
Gårdar som bedriver ekologisk produktion får automatiskt befrielse från förgröningsstödets krav i fråga om de
åkerskiften som är i ekologisk produktion. Sådana skiften ska antecknas på jordbruksskiftesblankett 102B i
kolumn H och de ska vara åtminstone i omläggningsskedet. På de skiften på gården som inte är i ekologisk produktion ska förgröningsstödets krav iakttas.

Kryssa för punkten Jag vill inte ha befrielse från förgröningsstödets krav på grund av ekologisk produktion, om
du inte vill att gården automatiskt befrias från kraven. I
så fall ska förgröningsstödets krav iakttas på gårdens
hela jordbruksmark.
B. Stöd till unga jordbrukare (EU)
Kryssa för denna punkt om du ansöker om EU-stöd till
unga jordbrukare.
C. Bidrag för jordbruksgrödor
Kryssa för punkten om du ansöker om bidrag för jordbruksgrödor. Bidrag för jordbruksgrödor betalas i hela
landet för proteingrödor, råg, sockerbetor och stärkelsepotatis samt i stödregion AB för frilandsgrödor. Proteingrödor är höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solros,
oljelin, camelina, bondböna, oljehampa, åkerärter (dvs.
mat- och foderärter) och sötlupin.
D. Nationellt stöd för sockerbeta
Kryssa för punkten, om du ansöker om nationellt stöd för
sockerbetor. Du kan ansöka om stöd om du odlar sockerbetor för sockerproduktion.
E. Kompensationsersättning
Kryssa för punkten, om du ansöker om kompensationsersättning. Kryssa också för underpunkten (husdjursförhöjning), om du ansöker om kompensationsersättningens husdjursförhöjning.
F. Miljöersättning och/eller miljöstöd
(inklusive förbindelser och avtal)
Kryssa för punkten, om du ansöker om betalning med
anledning av miljöförbindelse, miljöavtal eller avtal om
miljöspecialstöd för jordbruket (som ansökts 1995–
2010), inklusive avtal om uppfödning av lantraser och
avtal om upprätthållande av ursprungssorter. Du kan inte
ansöka om en helt ny miljöförbindelse år 2018.
Betalning ska sökas årligen. Om krysset saknas, tolkas
det som frånträdande av förbindelsen och avtalet. Frånträdande kan också medföra återkrav.
Närmare anvisningar: mavi.fi Stöd och service Odlare Miljöersättning.
G. Ersättning för ekologisk produktion
Kryssa för punkten, om du ansöker om betalning av ersättning för ekologisk produktion.
Ansök på pappersblankett 215 om en ny förbindelse och om
att foga tilläggsarealer till ekoförbindelsen.
H. Stöd som ersätter förlorad höstsådd
Kryssa för punkten om du ansöker om stöd för höstsådd
som gått förlorad. Du kan få stöd om din areal med höstsådda grödor 2018 är minst 30 procent mindre än vad din
största anmälda areal med höstsådda grödor var något av
åren 2015-2017. Avge dessutom en försäkran om att du inte

Stödansökan 101B, ifyllningsanvisning
har fått eller ansökt om annan ersättning för den förlorade
höstsådd som ska kompenseras med det aktuella stödet.
Närmare anvisningar finns på mavi.fi  Stöd och service
 Odlare  Krisstöd  Stöd som ersätter förlorad höstsådd.

sport- och rekreationsverksamhet och där det finns permanenta konstruktioner och/eller permanenta läktarkonstruktioner. Som en sådan betraktas t.ex. en ridskolas
manegestall eller ridplan med permanenta konstruktioner
och/eller permanenta läktarkonstruktioner. Ytterligare
uppgifter finns i kapitel 4 i Basguide till stödansökan.

STÖDREGIONERNA C
I. Nordligt hektarstöd. Kryssa för punkten, om du ansöker om nordligt hektarstöd.
J. Stöd till unga jordbrukare. Kryssa för punkten, om
du ansöker om nationellt stöd till unga jordbrukare.
K. Allmänt hektarstöd. Kryssa för punkten, om du
ansöker om allmänt hektarstöd. Stödet betalas bara i
stödregionerna C2–C4.
2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I
FRÅGA OM NATIONELLA OCH EUDELFINANSIERADE STÖD
Uppge namnet på den delaktiga som uppfyller ålderskravet och dennes personbeteckning. Om sökanden är under
18 år ska du i punkten tilläggsuppgifter ge motiveringar
till att stöd/ersättningar bör beviljas.
Ålderskravet gäller inte en sökande som är ett offentligrättsligt samfund, en utbildningslägenhet eller en fängelselägenhet.
I kapitel 3 i Basguide till stödansökan på adressen
mavi.fi kan du vid behov läsa mer om de förutsättningar
som gäller sammanslutningar och samfund.
3. AKTIV JORDBRUKARE
Kryssa för Nej, om du har fått högst 5 000 euro i direkta
stöd år 2017. Direkta stöd var år 2017
- grundstöd och förgröningsstöd
- stöd till unga jordbrukare
- bidrag för jordbruksgrödor
- EU:s djurbidrag.
Kryssa för Nej, om du har fått över 5 000 euro i direkta
stöd, men inte driver en verksamhet som nämns på
förbudslistan.
Kryssa för Ja och välj den på förbudslistan nämnda
verksamhet som du driver, om du har fått över 5 000 euro
i direkta stöd och driver en flygplats, ett vattenverk, ett
fastighetsföretag eller en permanent sport- eller
rekreationsanläggning
eller
tillhandahåller
järnvägstjänster.
Med vattenverk avses en inrättning som sköter avtalskundernas vattentjänster. Med fastighetsföretag avses
disponentbyråer, företag som bedriver grynderentreprenader och fastighetsmäklare. Med permanenta sport- och
rekreationsanläggningar avses områden som används för

Om du driver någon av de ovannämnda verksamheterna
kan du betraktas som aktiv jordbrukare, om du kan bevisa
något av följande:
a. De årliga direktstöd som du fått är minst fem
procent av de totala inkomsterna från annat än
jordbruksverksamhet det senaste skatteåret vars
beskattning är fastställd.
b. Din jordbruksverksamhet är inte obetydlig.
Jordbruksverksamheten anses inte vara obetydlig om din jordbruksinkomst utgör minst fem
procent av de totala inkomsterna.
c. Det huvudsakliga målet med verksamheten eller
företaget är att utöva jordbruksverksamhet.
Ta kontakt med kommunen för att utreda vilka bevis du
måste lägga fram för att påvisa att något av kriterierna
uppfylls. Mera information om bevisen ingår också i
kapitel 4 i Basguide till stödansökan.
4. TILLÄGGSUPPGIFTER
UNGA JORDBRUKARE

FÖR

STÖD

TILL

Fyll i uppgifterna i punkt 4, om du i punkt 1 har ansökt
om EU-stöd till unga jordbrukare och/eller nationellt stöd
till unga jordbrukare.
De som ansökte om stödet år 2017:
Om du ansökte om stöd till unga jordbrukare år 2017 och
de tilläggsuppgifter som du anmälde inte har förändrats,
ska du kryssa för punkt 4. Om någon eller några av de
tilläggsuppgifter som du anmälde har förändrats, fyll då i
tilläggsuppgifterna på nytt och ange orsaken till förändringen i punkten tilläggsuppgifter i ansökan.
De som år 2018 ansöker om stödet för första gången:
a.
b.

Uppge året då du etablerade dig som driftsledare (huvudsaklig företagare). Se punkten Stöd
till unga jordbrukare i ansökningsguiden.
Uppge namnen på de personer som uppfyller
kriterierna för stöd till unga jordbrukare och deras personbeteckningar. Läs i kapitel Stöd till
unga jordbrukare i ansökningsguiden definitionerna av de personer som ska anmälas för
olika driftsformer.

5. UNDERSKRIFT
Datera blanketten. Alla som äger gården eller de som
arrenderar hela gården ska underteckna blanketten. Underskriften av alla ägare kan kompenseras med en underskrift av den som har bemyndigats i fråga om ansökning-

Stödansökan 101B, ifyllningsanvisning
ar om jordbrukarstöd, med en fullmakt eller, vid förenings- och bolagsformer, med namnteckningsrätt.

6. TILLÄGGSUPPGIFTER
I ansökningsguiden berättas i samband med respektive
stöd vilka bilagor som behöver fogas till stödansökan.
Anteckna lägenhetssignum och datum på alla bilagor.

