Ansökan om EU:s djurbidrag för 2022

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den
kommun där din gårds driftscentrum är beläget.

Blankett 497

Myndighetens anteckningar om mottagandet
Blanketten togs emot,
dat.

Ärendebeteckning

Mottagare

En blankett som lämnats in senast 3.3.2022 träder i kraft för
stödåret 2022.
Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående
sätt.
Ansökan lämnas in årligen.

1 Sökande
Sökandens namn

Lägenhetssignum

Kontrollera stödregionen för din egen gård i Vipu eller hos landsbygdsnäringsmyndigheten för din kommun. (se
ifyllnadsanvisningen)
Jag ansöker om följande EU-djurbidrag för 2022 genom att lämna in denna ansökan.

2 AB-områdets fastland och inre skärgård
Jag ansöker om följande djurbidrag: (se ifyllnadsanvisningen)
EU:s bidrag för mjölkkor
2.1

Bidrag för mjölkkor, AB finländska fastlandet

EU:s bidrag för nötkreatur
2.2

Bidrag för dikor och dikokvigor, åländska fastlandet och AB finländska fastlandet

2.3

Bidrag för tjurar och stutar, AB finländska fastlandet

2.4

Bidrag för slaktkvigor, åländska fastlandet och AB finländska fastlandet

EU:s bidrag för får och getter
2.5

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar, hela landet

2.6

Bidrag för tackor, AB finländska fastlandet
Jag har börjat hålla tackor år 2022 och vill använda lamningsundantaget för gårdar som inlett produktionen. Jag
har år 2022 registrerat mig som djurhållare i fråga om får i Livsmedelsverkets register över djurhållare.

2.7

497

Bidrag för hongetter, AB-stödområde

3 Åländska fastlandet
Jag ansöker om följande djurbidrag: (se ifyllnadsanvisningen)
EU:s bidrag för mjölkkor
3.1

Bidrag för mjölkkor, åländska fastlandet

EU:s bidrag för nötkreatur
3.2

Bidrag för dikor och dikokvigor, åländska fastlandet och AB finländska fastlandet

3.3

Bidrag för tjurar och stutar, åländska fastlandet

3.4

Bidrag för slaktkvigor, åländska fastlandet och AB finländska fastlandet

EU:s bidrag för får och getter
3.5

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar, hela landet

3.6

Bidrag för tackor, åländska fastlandet
Jag har börjat hålla tackor år 2022 och vill använda lamningsundantaget för gårdar som inlett produktionen. Jag
har år 2022 registrerat mig som djurhållare i fråga om får i Livsmedelsverkets register över djurhållare.

3.7

Bidrag för hongetter, AB-stödområde

4 AB-områdets yttre skärgård
Jag ansöker om följande djurbidrag: (se ifyllnadsanvisningen)
EU:s bidrag för mjölkkor
4.1

Bidrag för mjölkkor, AB-områdets yttre skärgård

EU:s bidrag för nötkreatur
4.2

Bidrag för dikor och dikokvigor, AB-områdets yttre skärgård

4.3

Bidrag för tjurar och stutar, AB-områdets yttre skärgård

4.4

Bidrag för skärgårdskvigor, AB-områdets yttre skärgård

EU:s bidrag för får och getter
4.5

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar, hela landet

4.6

Bidrag för tackor, AB-områdets yttre skärgård
Jag har börjat hålla tackor år 2022 och vill använda lamningsundantaget för gårdar som inlett produktionen. Jag
har år 2022 registrerat mig som djurhållare i fråga om får i Livsmedelsverkets register över djurhållare.

4.7

Bidrag för hongetter, AB-stödområdet

5 C-området
Jag ansöker om följande djurbidrag: (se ifyllnadsanvisningen)
EU:s bidrag för nötkreatur
5.1

Bidrag för dikor och dikokvigor, C-stödområde

5.2

Bidrag för tjurar och stutar, C-stödområde

EU:s bidrag för får och getter
5.3

497

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar, hela landet

7.2.2022

6 Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat på denna blankett och i åtföljande bilagor är riktiga. Samtidigt meddelar jag att jag har fått
kännedom om förutsättningarna för beviljande av de stöd som jag ansökt om i ansökan och om de förluster av stöd som beror på
felaktiga uppgifter. Jag är medveten om att den behöriga myndigheten kan utföra en oanmäld inspektion på min gårdsbruksenhet.
Ort och tid

Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats att sköta ärenden som gäller
jordbrukarstöd eller av alla som äger gården

Ifyllnadsanvisning till blankett 497
1. Sökande
Uppge namnet på den som ansöker om EU:s djurbidrag och gårdens lägenhetssignum.
2.–5. Av punkterna 2–5 fyller du i bara i det alternativ som gäller din egen gårds stödregion
EU:s djurbidrag söks enligt den stödregion där sökandens gård ligger: AB-områdets fastland och inre
skärgård, åländska fastlandet, AB-områdets yttre skärgård och C-området.
Du kan kontrollera din gårds stödregion i Viputjänsten eller hos landsbygdsnäringsmyndigheten för din
kommun.
Kryssa för alla de åtgärder i din stödregion som du vill ansöka om bidrag för år 2022.
Om du har börjat eller börjar hålla tackor år 2022 och i fråga om EU:s bidrag för får och getter ansöker
om åtgärden Bidrag för tackor AB finländska fastlandet, Bidrag för tackor åländska fastlandet eller
Bidrag för tackor AB-områdets yttre skärgård, ansöker du också om lamningsundantag med denna
blankett. Du kan ansöka om lamningsundantag om du har registrerat dig som djurhållare av får i
Livsmedelsverkets djurhållarregister år 2022. Ansök om lamningsundantag genom att kryssa för
punkten: ” Jag har börjat hålla tackor år 2022 och vill använda lamningsundantaget för gårdar som
inlett produktionen. Jag har år 2022 registrerat mig som djurhållare i fråga om får i Livsmedelsverkets
register över djurhållare.”
Om du i fråga om EU:s bidrag för får och getter ansöker om åtgärden Bidrag för hongetter ABområdet, ska du efter stödårets slut lämna in blankett 410 Utredning om användningen av getmjölk
med bilagor till landsbygdsnäringsmyndigheten för den kommun där din gårds driftscentrum är
beläget. Kontrollera den sista inlämningsdagen i stödvillkoren (https://www.ruokavirasto.fi/sv/omoss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/stodguider/)
6. Underteckna ansökan
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 att sköta ärenden som
gäller jordbrukarstöd, med en fullmakt eller, vid bolagsformer, med firmateckningsrätt.
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