Blankett 218M
ANSÖKAN
om förlängningsår 2022 och utbetalning för avtal om uppfödning av lantraser (avtal inledda
2015 och/eller 2016)

NTM-centralens anteckningar
Blanketten inkommit, datum

Lämna in ansökan till NTM-centralen senast
15.6.2022.

Diarienr

Mottagen av

1. UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE
Sökandens namn

Lägenhetssignum

2. ANSÖKAN OM FÖRLÄNGNINGSÅR 2022 FÖR AVTAL OM UPPFÖDNING AV LANTRASER OCH OM UTBETALNING FÖR FÖRLÄNGNINGSÅRET

Jag ansöker om ett (1) års förlängning och utbetalning för mitt år 2015 och/eller år 2016 inledda och 2021
förlänga avtal om uppfödning av lantraser för tiden 1.5.2022–30.4.2023.
Avtalsnummer _______________________
Avtalsnummer _______________________
Avtalsnummer _______________________

3. UNDERSKRIFT
Jag intygar att uppgifterna ovan är riktiga.
Ort och datum

218Msve_22

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

ANVISNINGAR OM IFYLLANDE AV BLANKETT 218M
Ansök om förlängningsår och utbetalning på denna blankett endast om du inte ansöker om arealbaserade stöd
i samband med Viputjänstens huvudstödansökan eller med blankett 101B.
Returnera blanketten till NTM-centralen senast 15.6.2022.
1. UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE
Med stödsökande avses den part som har ingått ett avtal om uppfödning av lantraser.
Med denna blankett kan du ansöka om förlängningsår 2022 och utbetalning av stöd för ett eller flera av dina år
2015 och/eller år 2016 inledda avtal om uppfödning av lantraser,

2. ANSÖKAN OM FÖRLÄNGNINGSÅR 2022 OCH UTBETALNING FÖR DET FÖR AVTAL OM UPPFÖDNING AV
LANTRASER
Förlängningsår kan sökas för följande avtal: Avtal om uppfödning av lantraser som började år 2015 och/eller
avtal som började år 2016 och som förlängdes år 2021. Alla dessa avtal löper ut 30.4.2022.
När du ansöker om förlängningsår för ett avtal åtar du dig att följa villkoren för det år då avtalet ingicks, fram
till 30.4.2023.
Sätt ett kryss om du ansöker om ett (1) års förlängning och utbetalning för ett eller flera år 2015 och/eller år
2016 inledda avtal om uppfödning av lantraser för tidsperioden 1.5.2022–30.4.2023. Ange avtalsnumren för de
avtal för vilka du ansöker om förlängningsår och utbetalning för förlängningsåret. Om du har fler än ett avtal,
behöver du inte ansöka om förlängningsår och utbetalning för förlängningsåret för alla avtal.

3. UNDERSKRIFT
Underteckna blanketten. Alla som äger gården eller arrenderar hela gården ska underteckna blanketten. Underskriften av alla ägare kan ersättas med underskrift av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd, med fullmakt eller i fråga om bolagsformer med firmateckningsrätt.

218Msve_22

