ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Blankett 282

i systemet för produktionsstöd
för mejerimjölk

Myndighetens anteckningar om mottagandet
Fyll i ansökan med kulspetspenna eller på ett annat bestående sätt. Lämna in anmälan om deltagande till landslandsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din
gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget.
Anmälan är i kraft tillsvidare.

Blanketten mottagits, Datum

Dnr

Mottagare

Produktionsstöd för mejerimjölk kan betalas i stödregion C.

1.SÖKANDE
Sökande av stöd

Lägenhetssignum

2. ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Jag anmäler mig till systemet med produktionsstöd för mejerimjölk

3. UPPGIFTER OM SÖKANDEN
En fysisk person
Jag är över 18 år.
Min make/maka är över 18 år.

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

4. 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 uppgifterna på denna blankett är riktiga.
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 för stödansökan.
5. GILTIGHETSTID
Anmälan om deltagande är i kraft tillsvidare.
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Ifyllnadsanvisning
Med den här blanketten kan du delta i systemet
med produktionsstöd för mejerimjölk. 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.
Om din gård inte har något lägenhetssignum ska du
dessutom lämna in Livsmedelsverkets blankett 456
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.
Efter det att anmälan om deltagande i produktionsstödet för mejerimjölk har trätt i kraft betalas produktionsstöd för mjölk för det berörda stödåret (1.1
– 31.12). Om villkoren uppfylls kan stödet för det
berörda stödåret också betalas retroaktivt efter det
att kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har
godkänt anmälan om deltagande. Du behöver
lämna in anmälan om deltagande till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet bara en gång. Anmälan är i kraft tills vidare, om inte stödsystemet ändras eller om du inte själv återtar anmälan om deltagande eller utesluts från systemet av någon annan
orsak. Du kan kontrollera dina uppgifter i Viputjänsten eller höra dig för hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
Stödet för mejerimjölk betalas för mjölk som du
levererat till ett mejeri och som har köpts upp och
godkänts för marknadsföring. Mejerierna anmäler
mjölkmängderna som köpts upp av producenterna
och godkänts för marknadsföring till det Mjölkregister som förs av Livsmedelsverket. Säkerställ på
Livsmedelsverkets webbplats på adressen
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/tuet
-ja-rahoitus/sv/mejerier-som-forbundit-sig-vidsystemet-for-produktionsstod-for-mjolk.pdf att det
mejeri du anlitar har förbundit sig till systemet för
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produktionsstöd. Produktionsstöd betalas inte för
mjölk som du levererat till ett mejeri som inte har
förbundit sig till systemet för produktionsstöd för
mjölk eller till ett mejeri som uteslutits från systemet.
Ett krav för att produktionsstöd för mjölk ska beviljas och betalas är att du har följt de gemensamma
villkoren för nationella stöd. För att du ska få produktionsstöd för mjölk behöver du ändå inte ha
odlingsbar åker i din besittning. Du ska bedriva
mjölkproduktion enligt gängse produktionssätt och
korna ska vara i din besittning. Spara alla handlingar och till exempel försäljningskvitton som hör
samman med stödet minst stödåret samt de fyra
följande kalenderåren. Det berättas mera om de
gemensamma kraven för nationella stöd i Ansökningsguide för jordbrukarstöd
www.livsmedelsverket.fi/ansokningsguide.
Om en gård (t.ex. en sammanslutning eller ett
dödsbo) skiftas eller gårdar slås samman (sammanslagning av gårdar) måste anmälan om deltagande lämnas in på nytt. Anmälan om deltagande
behöver inte lämnas in separat, om anmälan om
besittningsöverföring av en hel gård (blankett 156)
har getts in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och det gäller generationsväxling, köp eller
arrendering av hela gården eller ändring av sammanslutningsformen för hela gården.
Du får återta ditt deltagande i systemet för produktionsstöd för mjölk. Gör återtagandet skriftligen till
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Återtagandet är fritt formulerat, men av det ska framgå
vilket datum du vill att återtagandet ska träda i kraft.
Det är skäl att göra återtagandet i god tid före den
10 i månaden om du inte vill att stödet ska betalas
under månaden i fråga. Ett återtagande som gjorts
efter underrättelse om övervakning beaktas inte vid
övervakningen.
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