Blankett 228

Ansökan
om lagringsstöd för trädgårdsprodukter
2021

Myndighetens anteckningar

Skicka in ansökan senast 16.11.2021 till den behöriga myndigheten vid Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central eller Statens ämbetsverk
på Åland.

Blanketten inkommit, datum

Mottagen av

Ärendebeteckning

1. Uppgifter om sökanden
Sökandens namn

Lägenhetssignum

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

Telefonnummer

Personbeteckning

FO-nummer

Bankförbindelse (IBAN kontonummer och bankens BIC-kod)

2. Förutsättningar för sökanden
En sammanslutning fyller i
Sökanden är ett offentligrättsligt samfund, en fängelselägenhet eller en skollägenhet och omfattas inte av ålderskravet
Sökanden är en annan sammanslutning och minst en av dess medlemmar är en fysisk person som fyllt 18 år och
själv bedriver jordbruk eller trädgårdsodling.
Namn och personbeteckning för den person som uppfyller villkoret ovan

3. Mängderna produkter i lager 1.11.2021
Lager

Produktens namn

Odlingsområde
(AB eller C)

Produktkvantitet
i maskinellt kylt lager
m3

Produktkvantitet
i övriga lager
m3

Lager 1
Hyrt

Lager 2
Hyrt
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Lager

Produktens namn

Odlingsområde
(AB eller C)

Produktkvantitet
i maskinellt kylt lager
m3

Produktkvantitet
i övriga lager
m3

Lager 3
Hyrt

Sammanlagt

4. Tilläggsuppgifter

5. Underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna i denna ansökan och bilagorna till den är riktiga. Jag är också medveten om att
felen i denna ansökan eller lagerbokföringen kan leda till förlust av stödet eller till återkrav av stödet.
BILAGOR TILL ANSÖKAN
en utredning av besittningsrätten till lagret
en annan utredning
Ort och tid
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Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården

11.8.2021
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Anvisningar för att ansöka och fylla i

LAGRINGSSTÖD FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTER 2021
Blanketten för ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter (228) skall lämnas in senast
16.11.2021 till den myndighet som handlägger stödet. En försenad ansökan minskar stödet.
Myndigheterna som handlägger stödet är Egentliga
Finlands NTM-central, Österbottens NTM-central
och på Åland Statens ämbetsverk på Åland. Vilken
behörig myndighet som handlägger stödet beror
på den kommun där din gård är belägen.
Kom ihåg att också lämna in anmälningsblankett
228B för anmälan av lagerkvantiteter i december.
Om du lämnar in anmälan om lagerkvantiteter för
december för sent, minskas den lagerkvantitet som
för den anmälans del ligger till grund för beviljandet av stöd med en procent per försenad arbetsdag. Om anmälan är mer än 25 kalenderdagar försenad anses lagerkvantiteten vid anmälningstidpunkten vara noll. Du behöver inte lämna in anmälningsblanketten om du inte längre har produkter i
lager 15.12.2021.
Meddela skriftligen och utan dröjsmål den myndighet som handlägger stödet om din stödansökan är
felaktig. Gör anmälan om force majeure eller exceptionella omständigheter inom 15 arbetsdagar
efter att det blev möjligt att göra anmälan.

Bestämning av stödet
Lagringsstödet för trädgårdsprodukter bestäms på
basis av mängden stödberättigande trädgårdsprodukter i lager och lagertypen. Lagerkvantiteten anmäls i hela kubikmeter (m3). Lagertyperna är maskinellt kylda lager och övriga lager. Lagringsstödet
beräknas utgående från genomsnittet av den lagermängd som upptas av trädgårdsprodukter som
finns i lager den 1 november och den 15 december.
Lagringsstöd betalas i alla stödregioner. I stödregionerna A och B betalas lagringsstödet som nationellt stöd till Södra Finland, vilket också innebär att

den åker som producerar skörden skall vara belägen i region A eller B. I stödregion C betalas stödet
som nordligt stöd. Nordligt stöd betalas bara för
skörden från åkrar som är belägna i region C. Inget
lagringsstöd betalas om dess belopp är mindre än
100 euro.
Stödberättigande växter är kinakål, kålrabbi, kålrot,
rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och
vitkål.
Tabell 1. Maximibeloppet av stöd.
euro/m3
I stödregionerna A och B
Maskinellt kylda lager
Övriga lager

10,0
6,2

I stödregion C
Maskinellt kylda lager
Övriga lager

14,2
8,8

Stödet är avsett för grönsaker som används som
livsmedel, inte för t.ex. foderkålrot eller foderrova.
Lagringsstöd betalas inte heller för t.ex. produkter
som lagras ute i stuka, produkter som övervintrar
på åkern eller produkter som lagras i växthus som
använts för odling under samma växtperiod.
Produkterna som lagras skall vara i handelsdugligt
skick då de förs in i lagret och förhållandena i lagret
skall vara sådana att produkterna behåller sin handelsduglighet. Det genomsnittliga svinnet (bl.a.
förskämda partier), som är lika stort i hela landet,
har beaktats i lagringsstödets belopp.
En medlem i en sammanslutning kan ansöka om
lagringsstöd bara för produkter som medlemmen
själv har producerat.
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Stödvillkoren
Sökandens ålder
Stödsökanden eller maken/makan måste vara
minst 18 år på den sista dagen av kalenderåret före
stödåret.
Stöd kan beviljas till en sökande under 18 år om
• han eller hon idkar jordbruk eller trädgårdsodling som samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller med en av
dem eller
• om det finns andra särskilda skäl för att
stöd skall beviljas. Uppge det särskilda skälet i tilläggsuppgifterna i ansökan.
När stödsökanden är en sammanslutning av flera
fysiska personer tillsammans eller någon annan
sammanslutning ska åtminstone en person vara
minst 18 år på den sista dagen av kalenderåret före
stödåret och själv idka jordbruk eller trädgårdsodling. Kravet gäller till exempel aktiebolag och sammanslutningar, men inte offentligrättsliga samfund, fängelselägenheter eller skollägenheter.
Sökanden har själv producerat produkterna
Sökanden har själv producerat de lagrade produkterna och produkterna är handelsdugliga.
Minsta areal
Odlingsarealen för trädgårdsväxter är åtminstone
en hektar och denna areal har anmälts i sökandens
egen stödansökan för 2021 i samband med vårens
huvudstödansökan.
Besittning av lagret
Sökanden besitter lagerutrymmena 1.11.2021 31.12.2021. Om du inte äger lagret ska du foga ett
hyresavtal till stödansökan.
Lagrets tekniska krav
Maskinellt kylda lager har en fast kylanordning
som är dimensionerad efter lagrets storlek och den
produktvolym som förvaras där.

Övriga lager har en ventilationsanläggning och lagren är isolerade i tillräcklig grad, så att inget behov
av uppvärmning finns förutom i undantagsfall.
Lagerbokföring
Håll fritt formulerad lagerbokföring över produktmängderna i vart och ett lager 1.11.2021 31.12.2021 med en kubikmeters (m3) noggrannhet.
Av lagerbokföringen ska framgå lagerkvantiteterna
1.11 och 15.12 samt ändringar i lagerkvantiteterna.
Spara alla kvitton, fraktsedlar eller motsvarande
dokument i anslutning till försäljning eller annan
överlåtelse av produkter.
Om du i lagret för in en vara som inte berättigar till
lagringsstöd, ska du hålla varan tydligt åtskild från
de produkter som du ansöker om stöd för. All vara
som hålls i lagret skall framgå av lagerbokföringen.
I anmälan om lagerkvantiteter ska du inte uppge
produktkvantiteter som kasserats i samband med
försättandet i handelsdugligt skick, men för in de
förskämda produktkvantiteterna i lagerbokföringen.
En mall för lagerbokföring finns på Livsmedelsverkets sida https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/lagringsstod-for-tradgardsprodukter/ i punkten Blanketter.
Om lagerbokföringen saknas eller inte är uppdaterad betalas inget stöd för produkterna i lagret.

Bevarande av handlingar
Bevara sådana handlingar som hänför sig till ansökan om stöd, och som du inte ger in till den myndighet som handlägger stödet, under stödåret
2021 och de fyra följande kalenderåren (dvs. till utgången av år 2025). En sådan handling är till exempel lagerbokföringen.

Återtagande av stödansökan
Du kan återta din ansökan. Meddela den myndighet som handlägger stödet skriftligen innan du har
fått meddelande om övervakning.
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Återkrav av stöd
Stödet kan sänkas om du har lämnat oriktiga eller
vilseledande uppgifter i ansökan, om du inte har
iakttagit de villkor som föreskrivs för beviljandet av
stödet, om en omständighet eller en åtgärd i syfte
att få stöd har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller avsikt, eller arrangemangets uppenbara syfte är att kringgå stödvillkoren eller stödsystemets mål.
Stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund ska
återkrävas.

Ändringssökande
Omprövning av stödbeslut får begäras hos den
myndighet som handlägger stödet.

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET AV BLANKETT 228
Ansök om stöd och anmäl november månads lagerkvantiteter på stödansökningsblankett 228.

1. UPPGIFTER SOM GÄLLER SÖKANDEN
Lägenhetssignum är en obligatorisk uppgift. Som
lägenhetssignum anges gårdens lägenhetssignum.
Fyll i ditt bankkontonummer i punkten Bankförbindelse. Märk att om du ändrar kontonumret leder
det till att alla kommande areal- och djurbaserade
stöd framöver betalas till det ändrade kontonumret.

2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÖKANDEN
Bara en sökande i sammanslutningsform fyller i
punkten. Välj något av följande alternativ:
o Sammanslutningen omfattas inte av ålderskravet, eftersom sökanden är ett offentligrättsligt samfund.
o I sammanslutningen ingår åtminstone en
delaktig som var minst 18 år. Den delaktiga
ska själv idka jordbruk eller trädgårdsodling. Uppge namnet på och personbeteckningen för den delaktiga som uppfyller

ålderskravet i den punkt som är reserverad
för ändamålet.

3. MÄNGDEN LAGRADE PRODUKTER
Anmäl i november månads ansökan alla de lager
som du söker stöd för, även om det ännu inte finns
produkter i lagren på anmälningsdagen.
Ange med ett kryss om lagret är hyrt. Ge en utredning om besittningen i punkt 4. Tilläggsinformation
eller foga en utredning till ansökan.
Anmäl mängden produkter i lager enligt situationen 1.11.2021.
Anteckna varje växtart separat på sin egen rad i
punkten Produktens namn.
• Ange den stödregion där produkten har odlats
(AB eller C) i punkten Odlingsområde.
• Anmäl produktkvantiteterna (m3) i antingen maskinellt kylt lager eller annat lager. Den minsta
produktkvantitet som ska anmälas är 1 m3.
Uppge de lagrade produktkvantiteterna i hela
kubikmeter (m3) och avrunda till det mindre
heltalet. (Till exempel 2,7 m3  2 m3.) Dra av lådornas, ventilationsspringornas etc. andel från
produktkvantiteten.
•

4. TILLÄGGSINFORMATION
I punkten kan du lämna tilläggsinformation om följande
- lagrets placering, om lagret/lagren ligger utanför gården
- om produkterna lagras på något annat sätt än i
lådor, uppges här närmare hur produkterna
lagras bl.a. förpackningsmaterial, förpackningsstorlek, antalet förpackningar, lösvara med de
mått enligt vilka kubikvolymen på blanketten
har räknats ut.
- besittningsrätten till lagret eller
- sammanslutningens medlemmar, deras andelar
i lagerutrymmet och produkterna där.
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5. UNDERSKRIFT
Du ska underteckna och datera ansökan. Om ansökan består av separata sidor skall varje sida undertecknas och dateras.
Alla som äger gården eller som arrenderar hela
gården ska underteckna blanketten. Underskriften
av alla ägare kan kompenseras med en underskrift
av den som har bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd, med en fullmakt eller
med namnteckningsrätt (det sistnämnda alternativet gäller bolagsformer).

