Blankett 228

Ansökan om lagringsstöd
för trädgårdsprodukter 2022
Myndighetens anteckningar
Blanketten inkommit, datum

Skicka in ansökan senast 16.11.2022 till den behöriga
myndigheten vid Egentliga Finlands eller Österbottens
NTM-central eller Statens ämbetsverk på Åland.

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 1.11.2022

Lager
Lager 1
Hyrt

Lager 2
Hyrt
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Produktens namn

Odlingsområde
(AB eller C)

Produktkvantitet
i maskinellt kylt lager
m3

Produktkvantitet
i övriga lager
m3

Lager

Odlingsområde
(AB eller C)

Produktens namn

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
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LAGRINGSSTÖD FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTER 2022
ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET AV BLANKETT 228
Ansök om stöd och anmäl november månads lagerkvantiteter på stödansökningsblankett 228. Lämna blanketten senast 16.11.2022 in till den myndighet som handlägger stödet.
Myndigheterna som handlägger stödet är Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (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. Välj rätt handläggningsställe i punkten Tilläggs-

uppgifter i slutet av ifyllnadsanvisningen.
Anvisningar för ansökan finns på Livsmedelsverkets webbsida Lagringsstöd för trädgårdsprodukter.

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 1.11.2022.
•

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.
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• 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 till exempel 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.

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).

TILLÄGGSUPPGIFTER
Livsmedelsverket.fi
Ely-centralen.fi

NTM-centralen i Egentliga Finland sköter de uppgifter som hört till NTM-centraler i Nyland, Egentliga Finland,
Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax.
NTM-centralen i Egentliga Finland
Självständighetsplan 2, PB 236
20101 Åbo
registratur.egentligafinland@ely-centralen.fi
NTM-centralen i Österbotten sköter de uppgifter som hört till NTM-centraler i Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland.
NTM-centralen i Österbotten
Wolffskavägen 35 B, PB 131
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65101 Vasa
registratur.osterbotten@ely-centralen.fi
NTM-centralen i Österbotten
Långbrogatan 15, PB 240
67101 Karleby
registratur.osterbotten@ely-centralen.fi
Statens ämbetsverk sköter alltjämt hela verkställigheten av stödet på Åland.
Statens ämbetsverk på Åland
Torggatan 16 B, PB 58
22101 Mariehamn
registratur@ambetsverket.fi

