ANSÖKAN
om stöd för renhushållning för
renskötselåret 2021/2022
Lämna in ansökan till Lapplands NTM-central senast
1.9.2021 på adressen:
Lapplands NTM-central
Registraturen
PB 8060
96101 ROVANIEMI
eller kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
En för sent inlämnad ansökan avslås.

Blankett 227

Myndighetens anteckningar om mottagandet
Ansökan mottagen, datum.

Ärendenr

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på något annat
bestående sätt.

1. Uppgifter om sökanden
Sökandens namn

Personbeteckning eller FO-nummer

Bankkontonummer (IBAN)

Bankens BIC-kod

Telefonnummer

E-post

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

Sökandens renbeteslag

2. Uppgifter för ansökan
Uppge namnen och personbeteckningarna för alla de medlemmar i hushållet som äger renar. Om du väljer ”Jag ansöker utgående från antalet i renförteckningen” räcker det med ett kryss i punkt a. Om du inte ansöker utgående från
antalet i renförteckningen, ska du i punkt b uppge de antal renar enligt vilka du ansöker om stöd.
Namn

Personbeteckning eller FOnummer

a) Jag ansöker utgående från
antalet i
renförteckningen

b) Jag ansöker inte utgående från antalet i renförteckningen, utan uppger antalet renar:
Avlästa livrenar, st.

Förstörda avlästa livrenar,
st.

Slutligt antal
livrenar, st.

3. Tilläggsinformation

4. Bilagor till ansökan
Kryssa för de utredningar som fogats till ansökan
Resultaträkning för renhushållning (POMU). Bilagan behöver inte lämnas in om du ansöker om stöd för första
gången.
Fullmakter av de myndiga medlemmar i hushållet för vars renar du ansöker om stöd
Bouppteckningsinstrumentet för ett dödsbo och delägarnas fullmakter
Köpebreven över köp och försäljning av renar
Annan utredning

5. Underskrift
Jag intygar att de uppgifter jag lämnat ovan är riktiga och samtycker till att myndigheterna som behandlar stödansökan
har rätt att utan att höra hushållet skaffa fram sådana handlingar som de anser vara nödvändiga för att handlägga och
kontrollera ansökan.
Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att kontrollera uppgifterna om denna ansökan hos renbeteslagen och Renbeteslagsföreningen, kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller andra myndigheter.
Personuppgifter samlas in till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem för skötseln av myndighetsuppgifter. Du har rätt att få information om till exempel registerföraren, syftet med behandlingen av personuppgifter samt
regelmässigt utlämnande av uppgifter. Du kan läsa mer om saken på Livsmedelsverkets sida Dataskydd.
Ort och tid

Sökandens underskrift och namnförtydligande (Underskrifter och namnförtydligande av alla myndiga personer som ingår i hushållet och för vars renar du ansöker
om stöd)

Ifyllnadsanvisning till blankett 227
1.

Uppgifter om sökanden

Fyll i uppgifterna om sökanden.
Ett dödsbo ansöker om stöd med FO-numret.
2.

Uppgifter till ansökan

I den här punkten uppger du namnen och personbeteckningarna för sökanden samt för hushållets andra medlemmar som äger renar och för vars renar du ansöker om stöd. Uppge ett dödsbos renar med det FO-nummer
eller den personbeteckning med vilket/vilken de är införda i renförteckningen.
Punkt a) Om du ansöker om stöd enligt antalet renar i renförteckningen, kryssar du för punkten “Jag ansöker
om stöd utgående från antalet i renförteckningen.” Du behöver inte uppge antalet renar.
Punkt b) Om du väljer punkten “Jag ansöker inte utgående från antalet i renförteckningen” ska du också uppge
de avlästa livrenarna, de förstörda avlästa livrenarna och det slutliga antalet livrenar. Det här alternativet kan
du använda om ditt antal renar avviker från antalen i renförteckningen, till exempel på grund av köp eller försäljningar av renar.
3.

Ytterligare information

I den här punkten kan du vid behov ge tilläggsinformation om ansökan.
4.

Bilagor till ansökan

Till ansökan ska du åtminstone foga en resultaträkning för renhushållning (POMU). Bilagan är obligatorisk.
Som bilagor till ansökan ska du dessutom ge in fullmakter av hushållets alla myndiga medlemmar för vars renar du ansöker om stöd.
Om sökanden är ett dödsbo ska du som bilaga också lämna in dödsboets bouppteckningsinstrument samt fullmakter av delägarna.
Andra behövliga bilagor är till exempel köpebreven från köp eller försäljningar av renar.
5.

Inlämnande av ansökan

Lämna in ansökan senast 1.9.2021 till Lapplands NTM-central:
Lapplands NTM-central
Registraturen
PB 8060
96101 ROVANIEMI
eller kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

