Ansökan om produktionsstöd för
direktförsäljning av mjölk

Myndighetens anteckningar
Blanketten emottagen,
Dnr
datum
Registrerats av, initialer
och datum

Blankett 230

Emottagen av

Registreringen granskad av, initialer
och datum

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt.
Lämna in denna blanketten senast 15.1.2021 till
landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din
gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget. Produktionsstöd för
direktförsäljning av mjölk kan betalas i stödregion C.

1. Sökande
Namn

Lägenhetssignum

2. Uppgifter om sökanden
En sammanslutning eller ett samfund

En fysisk person

Sökanden är en offentligrättslig sammanslutning, en fängelselägenhet
eller en skollägenhet och omfattas inte av ålderskravet

Jag är över 18 år.
Min make/maka är över 18 år.

Sökanden är en privaträttslig sammanslutning och minst en av
dess medlemmar är en fysisk person som är minst 18 år och
som själv bedriver jordbruk eller trädgårdsodling.
Makens/makans namn och personbeteckning

Namn och personbeteckning för den person som uppfyller åldersvillkoret

3. Komjölk och komjölkprodukter som har sålts eller överförts direkt till konsumenterna
Månad

Mjölk som sålts
från gården i liter

Grädde
kg

Ost
i liter mjölk

kg

i liter mjölk

januari 2020
februari 2020
mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
juli 2020
augusti 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020
december 2020
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Smör

Månad
kg

Yoghurt
i liter mjölk

kg

i liter mjölk

Annan produkt
___________
i liter mjölk

januari 2020
februari 2020
mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
juli 2020
augusti 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020
december 2020

3. Underskrift
Jag intygar att den behöriga myndigheten får utföra en kontroll på min gård och jag är beredd att bistå vid kontrollen.
Jag intygar att de uppgifter som jag har lämnat på denna blankett stämmer.
Ort och tid

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

Personuppgifter samlas in till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem för skötseln av myndighetsuppgifter. Du
har rätt att ta del av uppgifter till exempel om registerföraren, syftet med behandlingen av personuppgifterna samt
regelrätta överlåtelser av uppgifter. Du kan läsa närmare om saken i kapitlet Inledning i Basguide till stödansökan.
______________________________________________________________

Anvisningar för ifyllande av blanketten
Stöd för direktförsäljningsmjölk betalas för mjölk som sålts
direkt till konsumenterna eller för försäljning eller
överföring av andra mjölkprodukter. Ansök om
produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk och uppge den
mjölkmängd som sålts direkt till konsumenterna på
Livsmedelsverkets blankett 230. Du kan ansöka om stöd per
månad, men lämna in blanketten senast 15.1.2021 till
landsbygdsnäringsmyndigheten för den kommun där din
gårdsbruksenhet är belägen.

Förteckna i punkt 3 på blanketten gårdens
direktförsäljningsprodukter såväl i kilogram som i liter mjölk
som använts för tillverkningen per månad. Anteckna i
punkten mjölk som sålts från gården bara den mjölkmängd
som sålts eller överförts från gården direkt till
konsumenterna och inte den sammanlagda mjölkmängd
som använts för tillverkning av produkterna. Mjölk som
används i egna hushållet får inte anmälas som grund för
stödet för direktförsäljning av mjölk.

Du skall med bokföringens hjälp kunna bevisa vid behov att
de lämnade uppgifterna är korrekta och förete alla köpeoch försäljningsverifikat som gäller direktförsäljningen. Du
ska bevara originala handlingar under ansökningsåret och de
fyra påföljande kalenderåren.

Du eller din maka/make ska vara minst 18 år den sista dagen
i det kalenderår som föregår stödåret. Meddela uppgifterna
om din maka/make bara om han eller hon uppfyller
ålderskravet på gården.
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Om din gård inte har något lägenhetssignum ska du
dessutom lämna in Livsmedelsverkets blankett 456
20.3.2020

Uppgifter om den nya gårdsbruksenheten och behörighet
att sköta ärenden som rör jordbrukarstöd till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet. Du kan skriva ut blankett 456
på adressen www.suomi.fi.
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