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Investeringsstödet är  
gårdens verktyg för framgång
Investeringsstödet är ett effektivt verktyg när du bygger 
upp framtiden för din gård. Grunden för en hållbar 
utveckling av landsbygdsföretaget är en noggrant 
utarbetad affärsplan. Investeringsstödet för gårdsbruk, 
som finansieras genom programmet för utveckling av 
landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, innehåller  
en bred palett av stöd för olika typer av gårdar.

Stöd kan beviljas åt...
• en jordbrukare eller en privaträttslig samman-

slutning, som bedriver eller börjar bedriva jord-
bruk som sin näring
• en sammanslutning av jordbruksföretagare

(t.ex. ett torkandelslag)

För att kunna få stöd ska du ha fyllt 18 år. Du ska 
också ha tillräcklig yrkeskunskap. 

Om gården innehas av två eller flera personer bör 
ni ansöka om stöd tillsammans. I så fall ska minst 

en tredjedel av gårdsbruksenheten innehas av en 
person som uppfyller förutsättningarna för att få 
stöd. 

Om stödet söks av en sammanslutning ska aktie-
majoriteten och det bestämmande inflytandet inne-
has av en person som uppfyller villkoren för stöd. 

Om ni söker stöd i egenskap av en sammanslut-
ning av jordbruksföretagare, ska alla medlemmar 
i sammanslutningen uppfylla kraven på ålder och
yrkeskunskap, och minst hälften av delägarnas 
gårdsbruksenheter ska uppfylla kravet på fortsatt 
lönsamhet.

Programmet för 
utveckling av 
landsbygden i 

Fastlandsfinland 
2014–2020 



Villkor som gäller  
gårdsbruksenheten

• Du äger eller arrenderar den gårdsbruksenhet
som är föremål för stödet.

• Du har Lantmäteriverkets beslut om registrering
av ditt arrendeavtal. Bifoga en kopia av registre-
ringsbeslutet till stödansökan.

• Arrenderätten ska kunna överföras till en tredje
part utan att fastighetens ägare hörs, och avtalet
ska vara i kraft i minst 10 år.

• Din företagarinkomst från jordbruket är minst
25 000 euro senast det femte kalenderåret efter
att stödet beviljats. Företagarinkomsten räknas
ut genom att de rörliga och fasta kostnader,
avskrivningar och räntor på skulder som hänför
sig till jordbruket dras av från intäkterna från
jordbruket.

• Du iakttar på din gård de bindande kraven om
miljö, hygien och djurens välbefinnande som
baserar sig på det gemensamma regelverket och
den nationella lagstiftningen. NTM-centralen kan
kontrollera att de föreskrivna kraven uppfylls
genom inspektioner eller kontroller, i myndig-
hetsbeslut eller din egen redogörelse eller genom
att förrätta gårdsinspektioner.

Affärsplan
En förutsättning för att investeringsstöd ska 
beviljas är att du har en affärsplan. Affärsplanen 
ska innehålla följande utredningar: 
• uppgifter om den som ansöker om stöd
• uppgifter om gårdsbruksenheten
• uppgifter om de åtgärder som är föremål för stö-

det, och att de stödvillkor som hänför sig till dem
uppfylls.

När NTM-centralen bedömer om stöd ska beviljas 
granskas gårdens utveckling som en helhet mot 
bakgrund av affärsplanen. NTM-centralen kan 
beakta bland annat följande omständigheter vid 
valet av objekt som stöds: 
• vilka faktorer påverkar de ekonomiska möjlighe-

terna för den företagsverksamhet som stöds
• hur inverkar åtgärden på ekonomin i det företag

som är föremål för stödet
• hur inverkar åtgärden på arbetsmiljön, produk-

tionshygienen, djurens välmående eller miljö på
den gårdsbruksenhet som är föremål för stödet

• hurdan är gårdens byggnads- och maskinpark,
ägostruktur och åkrarnas bördighet

En affärsplan behöver inte visas om 
investeringen gäller 
• täckdikning
• biodling
• anskaffning av skördemaskiner för gemensam

användning

• investeringar som förbättrar arbetsmiljön, pro-
duktionshygienen, djurens välbefinnande eller
miljöns tillstånd.

Urvalsförfarandet
NTM-centralen ställer alla ansökningar som uppfyller 
grundvillkoren i prioritetsordning enligt urvalskrite-
rierna. Vid urvalet kommer den affärsplan som ska 
fogas till ansökan, och som bl.a. innehåller likviditets- 
och lönsamhetskalkyler, att spela en viktig roll. På ba-
sis av affärsplanen bedömer NTM-centralen möjlighe-
terna för jordbruket på gården att vara framgångsrikt. 

Stödets belopp
Stödbeloppet för byggnadsinvesteringar är alltid 
över 7000 euro. Stöd beviljas inte för mindre in-
vesteringar än så. När det gäller andra åtgärder är 
motsvarande belopp 3000 euro.

Högst 1 500 000 euro per gård kan beviljas i stöd 
under en period omfattande tre skatteår.

Ansök om stöd
www.livsmedelsverket.fi/hyrra

Stöd för jordbrukets investeringar kan 
sökas kontinuerligt, men besluten fattas per 
stödperiod. Stödperioderna: livsmedelsverket.fi/
jordbruksinvesteringar. 

Det går enkelt att söka stöd via nätet. Via 
e-tjänsten Hyrrä kan du ansöka om stöd,
följa med behandlingen av ditt ärende och
bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Påbörja inte en byggnadsinvestering eller 
annan åtgärd och underteckna inte nå-
got avtal (t.ex. ett slutligt överlåtelsebrev, 
beställningsavtal eller entreprenadavtal) innan 
du fått NTM-centralens beslut! Investe-
ringsstöd beviljas inte för en åtgärd som börjat 
genomföras innan ansökan blev anhängig. An-
skaffningar som gjorts innan stödbeslutet fattas 
är inte stödberättigande. 

NTM-centralerna berättar mera om investe-
ringsstödens villkor och ansökningen. 
www.ntm-centralen.fi 

Läs mera på webben
www.livsmedelsverket.fi/
jordbruksinvesteringar 
Landsbygd.fi

Börja inte innan beslutet fattats
Inled inte en byggnadsinvestering eller annan 
åtgärd och underteckna inte något avtal (t.ex. ett 
slutligt överlåtelsebrev, beställningsavtal eller entre-
prenadavtal) innan du fått NTM-centralens beslut!
Investeringsstöd beviljas inte alls för en sådan åtgärd
som börjat genomföras innan ansökan blev anhängig. 
Anskaffningar som gjorts innan stödbeslutet fattats 
är inte stödberättigande.

Vad är inledande?

• När du bygger eller utvidgar en byggnad
Grundläggningsarbetet har påbörjats genom gjut-
ning eller på något annat motsvarande beständigt
sätt eller, om grundläggningsarbetet utförs av en
entreprenör, när det slutliga entreprenadavtalet
har undertecknats.

• Vid grundlig renovering av en byggnad
Arbetet har påbörjats. Om arbetet utförs av andra
anses arbetet ha inletts när det slutliga avtalet om
utförande av arbetet har undertecknats.

• När du anskaffar maskiner eller anordningar
• Beställningen har gjorts eller anskaffningsavta-
let har undertecknats.
• Om ingen beställning förutsätts: när anskaffnings-
priset eller den första posten av det har betalts.

Kostnader för byggnadsplaner, affärsplaner och 
täckdikningsplaner är stödberättigande trots att de 
uppkommit före stödbeslutet.

Genomför investeringen inom utsatt tid
Genomför din investering inom två år från stödbe-
slutet.

Fristen för genomförandet kan förlängas två gång-
er. Förlängning av fristen kan beviljas för högst ett 
år åt gången. Ansök hos NTM-centralen om förläng-
ning av fristen innan beslutets giltighetstid går ut. 
En förutsättning för att få förlängning är att du har 
påbörjat genomförandet av den åtgärd som stöds 
inom utsatt tid och att det finns ett godtagbart skäl 
att förlänga fristen.

Kom ihåg skyldigheten att informera:
affischer och skyltar
Om det totala offentliga stödet överstiger 50 000 
euro, ska du för den tid projektet genomförs sätta 
upp en affisch i storlek A3 som presenterar insatsen 
och EU-stödet för den. Affischen ska sättas upp på 
en synlig plats: i anslutning till investeringen, på 
byggnadsobjektet eller i lokalerna. Det räcker att 
affischen är uppe medan projektet genomförs.

Om det är fråga om en investering för vilken det 

totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro och 
som innebär inköp av ett fysiskt föremål eller finan-
siering av infrastruktur eller ett byggprojekt, ska 
en permanent informationsskylt sättas upp på en 
synlig plats. Skylten ska finnas kvar i fem år efter 
den sista utbetalningen.

Konkurrensutsätt
upphandlingen vid behov
Konkurrensutsätt anskaffningarna om
• värdet på en upphandling som gäller byggnadsen-

treprenad är 150 000 euro eller mer eller värdet av
en upphandling som gäller förnödenheter, maskiner
och anordningar är 60 000 euro eller mer och om
stödnivån för det beviljade investeringsstödet samti-
digt överstiger eller kan överstiga 50 procent*

Med konkurrensutsättning menas att stödtagaren
ordnar en öppen anbudstävlan om upphandlingen och
lägger ut en annons om upphandlingen i den offentliga
annonseringskanalen Hilma på adressen www.hankin-
tailmoitukset.fi. 

Ytterligare information om
upphandlingsförfarandet:
• Finlands Kommunförbunds rådgivningsenhet för

offentlig upphandling på adressen
http://www.kommunerna.net/sv/kontakt/
personal/juridik/radgivningsenheten/Sidor/
default.aspx

• www.livsmedelsverket.fi/jordbruksinvesteringar
• www.upphandling.fi samt
• Arbets- och näringsministeriets webbsida:

www.tem.fi/julkisethankinnat

Ansök om betalning av stöd 
Bidraget betalas och tillstånd för att lyfta lån bevil-
jas på basis av de faktiska stödberättigande kostna-
derna.  I fråga om stödobjekt där stödet delfinan-
sieras av EU ska man till ansökan om betalning/
ansökan om tillstånd att lyfta lån foga kopior av 
kvitton, och i fråga om stödobjekt som finansieras 
nationellt ska man bifoga samlingslistor.

Understöd för byggande kan betalas ut och rän-
testödslån lyftas i högst fem poster. Den första och 
den sista betalningsposten ska vara minst 20 %. 
Understöd som betalas för andra stödobjekt kan 
betalas i två poster.

Utbetalning av sista posten/lyftande av lånet för-
utsätter att bygginvesteringen har genomförts fullt 
ut eller att åtgärden har genomförts i enlighet med 
stödbeslutet.

Minneslista för sökande

*Om tjänste- eller varuupphandlingarnas värde är större än 209 000 euro ska förfarandet för
upphandlingar som överskrider EU:s tröskelvärden följas vid konkurrensutsättningen.



Villkor som gäller
gårdsbruksenheten

• Du äger eller arrenderar den gårdsbruksenhet
som är föremål för stödet.

• Du har Lantmäteriverkets beslut om registrering
av ditt arrendeavtal. Bifoga en kopia av registre-
ringsbeslutet till stödansökan.

• Arrenderätten ska kunna överföras till en tredje
part utan att fastighetens ägare hörs, och avtalet
ska vara i kraft i minst 10 år.

• Din företagarinkomst från jordbruket är minst
25 000 euro senast det femte kalenderåret efter
att stödet beviljats. Företagarinkomsten räknas
ut genom att de rörliga och fasta kostnader,
avskrivningar och räntor på skulder som hänför
sig till jordbruket dras av från intäkterna från
jordbruket.

• Du iakttar på din gård de bindande kraven om
miljö, hygien och djurens välbefinnande som
baserar sig på det gemensamma regelverket och
den nationella lagstiftningen. NTM-centralen kan
kontrollera att de föreskrivna kraven uppfylls
genom inspektioner eller kontroller, i myndig-
hetsbeslut eller din egen redogörelse eller genom
att förrätta gårdsinspektioner.

Affärsplan
En förutsättning för att investeringsstöd ska 
beviljas är att du har en affärsplan. Affärsplanen 
ska innehålla följande utredningar: 
• uppgifter om den som ansöker om stöd
• uppgifter om gårdsbruksenheten
• uppgifter om de åtgärder som är föremål för stö-

det, och att de stödvillkor som hänför sig till dem
uppfylls.

När NTM-centralen bedömer om stöd ska beviljas 
granskas gårdens utveckling som en helhet mot 
bakgrund av affärsplanen. NTM-centralen kan 
beakta bland annat följande omständigheter vid 
valet av objekt som stöds: 
• vilka faktorer påverkar de ekonomiska möjlighe-

terna för den företagsverksamhet som stöds
• hur inverkar åtgärden på ekonomin i det företag

som är föremål för stödet
• hur inverkar åtgärden på arbetsmiljön, produk-

tionshygienen, djurens välmående eller miljö på
den gårdsbruksenhet som är föremål för stödet

• hurdan är gårdens byggnads- och maskinpark,
ägostruktur och åkrarnas bördighet

En affärsplan behöver inte visas om 
investeringen gäller 
• täckdikning
• biodling
• anskaffning av skördemaskiner för gemensam

användning

• investeringar som förbättrar arbetsmiljön, pro-
duktionshygienen, djurens välbefinnande eller
miljöns tillstånd.

Urvalsförfarandet
NTM-centralen ställer alla ansökningar som uppfyller
grundvillkoren i prioritetsordning enligt urvalskrite-
rierna. Vid urvalet kommer den affärsplan som ska
fogas till ansökan, och som bl.a. innehåller likviditets- 
och lönsamhetskalkyler, att spela en viktig roll. På ba-
sis av affärsplanen bedömer NTM-centralen möjlighe-
terna för jordbruket på gården att vara framgångsrikt. 

Stödets belopp
Stödbeloppet för byggnadsinvesteringar är alltid 
över 7000 euro. Stöd beviljas inte för mindre in-
vesteringar än så. När det gäller andra åtgärder är 
motsvarande belopp 3000 euro.

Högst 1 500 000 euro per gård kan beviljas i stöd 
under en period omfattande tre skatteår.

Ansök om stöd
www.livsmedelsverket.fi/hyrra

Stöd för jordbrukets investeringar kan 
sökas kontinuerligt, men besluten fattas per
stödperiod. Stödperioderna: livsmedelsverket.fi/
jordbruksinvesteringar. 

Det går enkelt att söka stöd via nätet. Via 
e-tjänsten Hyrrä kan du ansöka om stöd,
följa med behandlingen av ditt ärende och 
bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Påbörja inte en byggnadsinvestering eller 
annan åtgärd och underteckna inte nå-
got avtal (t.ex. ett slutligt överlåtelsebrev, 
beställningsavtal eller entreprenadavtal) innan 
du fått NTM-centralens beslut! Investe-
ringsstöd beviljas inte för en åtgärd som börjat 
genomföras innan ansökan blev anhängig. An-
skaffningar som gjorts innan stödbeslutet fattas 
är inte stödberättigande. 

NTM-centralerna berättar mera om investe-
ringsstödens villkor och ansökningen. 
www.ntm-centralen.fi 

Läs mera på webben
www.livsmedelsverket.fi/
jordbruksinvesteringar 
Landsbygd.fi

Börja inte innan beslutet fattats
Inled inte en byggnadsinvestering eller annan 
åtgärd och underteckna inte något avtal (t.ex. ett 
slutligt överlåtelsebrev, beställningsavtal eller entre-
prenadavtal) innan du fått NTM-centralens beslut! 
Investeringsstöd beviljas inte alls för en sådan åtgärd
som börjat genomföras innan ansökan blev anhängig. 
  Anskaffningar som gjorts innan stödbeslutet fattats 
är inte stödberättigande.

Vad är inledande?

• När du bygger eller utvidgar en byggnad
Grundläggningsarbetet har påbörjats genom gjut-
ning eller på något annat motsvarande beständigt
sätt eller, om grundläggningsarbetet utförs av en
entreprenör, när det slutliga entreprenadavtalet
har undertecknats.

• Vid grundlig renovering av en byggnad
Arbetet har påbörjats. Om arbetet utförs av andra
anses arbetet ha inletts när det slutliga avtalet om
utförande av arbetet har undertecknats.

• När du anskaffar maskiner eller anordningar
• Beställningen har gjorts eller anskaffningsavta-
let har undertecknats.
• Om ingen beställning förutsätts: när anskaffnings-
priset eller den första posten av det har betalts.

Kostnader för byggnadsplaner, affärsplaner och 
täckdikningsplaner är stödberättigande trots att de 
uppkommit före stödbeslutet.

Genomför investeringen inom utsatt tid
Genomför din investering inom två år från stödbe-
slutet.

Fristen för genomförandet kan förlängas två gång-
er. Förlängning av fristen kan beviljas för högst ett 
år åt gången. Ansök hos NTM-centralen om förläng-
ning av fristen innan beslutets giltighetstid går ut. 
En förutsättning för att få förlängning är att du har 
påbörjat genomförandet av den åtgärd som stöds 
inom utsatt tid och att det finns ett godtagbart skäl 
att förlänga fristen.

Kom ihåg skyldigheten att informera: 
affischer och skyltar
Om det totala offentliga stödet överstiger 50 000 
euro, ska du för den tid projektet genomförs sätta 
upp en affisch i storlek A3 som presenterar insatsen 
och EU-stödet för den. Affischen ska sättas upp på 
en synlig plats: i anslutning till investeringen, på 
byggnadsobjektet eller i lokalerna. Det räcker att 
affischen är uppe medan projektet genomförs.

Om det är fråga om en investering för vilken det 

totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro och 
som innebär inköp av ett fysiskt föremål eller finan-
siering av infrastruktur eller ett byggprojekt, ska 
en permanent informationsskylt sättas upp på en 
synlig plats. Skylten ska finnas kvar i fem år efter 
den sista utbetalningen.

Konkurrensutsätt  
upphandlingen vid behov
Konkurrensutsätt anskaffningarna om
• värdet på en upphandling som gäller byggnadsen-

treprenad är 150 000 euro eller mer eller värdet av
en upphandling som gäller förnödenheter, maskiner
och anordningar är 60 000 euro eller mer och om
stödnivån för det beviljade investeringsstödet samti-
digt överstiger eller kan överstiga 50 procent*

Med konkurrensutsättning menas att stödtagaren 
ordnar en öppen anbudstävlan om upphandlingen och 
lägger ut en annons om upphandlingen i den offentliga 
annonseringskanalen Hilma på adressen www.hankin-
tailmoitukset.fi. 

Ytterligare information om 
upphandlingsförfarandet:
• Finlands Kommunförbunds rådgivningsenhet för

offentlig upphandling på adressen
http://www.kommunerna.net/sv/kontakt/
personal/juridik/radgivningsenheten/Sidor/
default.aspx

• www.livsmedelsverket.fi/jordbruksinvesteringar
• www.upphandling.fi samt
• Arbets- och näringsministeriets webbsida:

www.tem.fi/julkisethankinnat

Ansök om betalning av stöd 
Bidraget betalas och tillstånd för att lyfta lån bevil-
jas på basis av de faktiska stödberättigande kostna-
derna.  I fråga om stödobjekt där stödet delfinan-
sieras av EU ska man till ansökan om betalning/
ansökan om tillstånd att lyfta lån foga kopior av 
kvitton, och i fråga om stödobjekt som finansieras 
nationellt ska man bifoga samlingslistor.

Understöd för byggande kan betalas ut och rän-
testödslån lyftas i högst fem poster. Den första och 
den sista betalningsposten ska vara minst 20 %. 
Understöd som betalas för andra stödobjekt kan 
betalas i två poster.

Utbetalning av sista posten/lyftande av lånet för-
utsätter att bygginvesteringen har genomförts fullt 
ut eller att åtgärden har genomförts i enlighet med 
stödbeslutet.

Minneslista för sökande

*Om tjänste- eller varuupphandlingarnas värde är större än 209 000 euro ska förfarandet för
upphandlingar som överskrider EU:s tröskelvärden följas vid konkurrensutsättningen.



Ladugårdar
Bygginvesteringar som behövs vid mjölkboskaps- och nöt-
kreatursskötsel

Svinstall
Bygginvesteringar som behövs vid svinhushållning. 

Fjäderfähushållning
Bygginvesteringar som behövs vid fjäderfähushållning

Får- och getskötsel
Bygginvesteringar som behövs vid får- och getskötsel

Hästhushållning
Bygginvesteringar som behövs vid hästuppfödning.

Stöd beviljas inte för investeringar som hänför sig till service-
verksamhet inom hästhushållningen.

Biodling
Bygginvesteringar som behövs vid biodling och för anskaff-
ning av maskiner eller anordningar. 

Beviljande av stöd förutsätter att stödmottagaren har 
minst 80 bikupor efter det att investeringen genomförts.

Pälsdjursuppfödning
Bygginvesteringar i för pälsdjursuppfödningen behövliga 
skugghus, oisolerade djurhallar, hanteringslokaler, gödselstä-
der och produktionslager samt för kringgärdande av farmen 
med ett stängsel som hindrar djuren från att rymma från 
farmen. 

Växthusproduktion
Bygginvesteringar som behövs vid växthusproduktion och för 
anskaffning av odlingstunnlar som behövs vid produktionen 
av trädgårdsväxter som odlas för livsmedelsbruk.

Torkanläggningar
Bygginvesteringar i torkar avsedda för torkning av spannmål 
eller hö och för anskaffning av vagnstorkar för spannmål. 
Stöd för sådana värmeproduktionssystem som behövs vid 
torkning beviljas i enlighet med punkten om energiproduk-
tion.

Täckdikning
Täckdikning och reglerbar dränering av åker. Stöd beviljas 
inte för täckdikning av utfallsdiken och inte heller för inves-
teringar i små pumpstationer.

Skördemaskiner för gemensamt bruk
Upptagningsmaskiner för potatis eller sockerbetor när maski-
nerna anskaffas för gemensamt bruk.

Produktionslager
Bygginvesteringar i sådana produkt-, produktionsinsats- eller 
tillbehörslager som är nödvändiga vid jordbruksproduktion.

Maskinhallar
Bygginvesteringar i hallar som används för förvaring av 
jordbruksmaskiner.

Energiproduktion
Bygginvesteringar som behövs vid en gårdsbruksenhets ener-
giproduktion. Investeringen är stödberättigande bara till den 
del som energin används vid produktionsverksamheten inom
jordbruket. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att 
förnybara energikällor utnyttjas i energianläggningen.  

Stöd kan beviljas för bygginvestering i en gårdsbruksen-
hets värmecentral fastän där utnyttjas torv, förutsatt att där 
kan produceras värme även med hjälp av förnybara ener-
gikällor. Om det är fråga om framställning av elektricitet ur 
biomassa förutsätts att den värmeenergi som utnyttjas utgör 
minst 10 procent av den totala energiproduktionen.

Iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning
Stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av 
maskiner eller anordningar som behövs vid iordningställande 
av jordbruksprodukter för försäljning.  Stöd beviljas dock 
inte för investeringar för iordningställande av renkött för 
försäljning eller för äggpackeriernas investeringar.

För beviljande av stöd förutsätts att

• vid iordningställande för försäljning utnyttjas i huvudsak
råvaror från den gårdsbruksenhet som stödet avser

• produkterna bereds för försäljning till återförsäljare eller
vidareförädlare

• efter iordningställandet för försäljning är produkten fortfa-
rande en jordbruksprodukt enligt bilaga I till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt

Investeringar för främjande av arbetsmiljön, produktions-
hygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd 
Stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av 
maskiner eller anordningar när syftet är att förbättra

1. arbetsförhållandena för personer som arbetar i en produk-
tionsbyggnad inom jordbruket

2. produktionshygienen i ett jordbruksföretag
3. djurens välbefinnande
4. miljöns tillstånd.
Stöd kan beviljas för sådana ändamål som avses i 1–3 punk-
ten endast om investeringen förbättrar en redan existerande 
produktionsbyggnad och inte ökar den befintliga produk-
tionskapaciteten. 

Stöd som ingår i statsborgen
För lån som tas upp för investeringar i mjölkboskaps- och 
nötkreatursskötsel, svinhushållning, får- och getskötsel, 
fjäderfäskötsel, hästhushållning, pälsfarmning, växthus-
produktion och energiproduktion kan det beviljas 
statsborgen. Maximibeloppet av statsborgen är 500 000 
euro per investering.

Stödobjekt 

Stödets belopp

Företagarinkomsten 
minst

Bidragets storlek 
högst

Räntestödsbeloppet 
och värdet på 
befrielse från 

överlåtelseskatt högst

Räntestödslånets 
belopp *

25 000 € 35 000 €
35 000 €, av vilket 

högst 30 000 € 
räntestöd

högst 
230 000 €

15 000 € 10 000 €
20 000 €, av vilket 

högst 15 000 €  
räntestöd

högst  
150 000 €

*(högst 80 % av det sammanlagda beloppet för gården och det lösöre som ska anskaffas)

Också det lösöre som köps inom ett år från stö-
dbeslutet kan räknas in i de kostnader som stöds. 
Värdet av befrielsen från överlåtelseskatt dras av 
från stödbeloppet.

Betalning av startstöd och 
lyftande av lån

Startstödet betalas i två lika stora årliga rater utan 
någon särskild ansökan om utbetalning. 

Om NTM-centralen har beviljat stödet före etable-
ringen som jordbrukare, måste du för NTM-cent-
ralen visa fram en utredning om att jordbruket 
har etablerats innan stödet kan betalas. Kravet på 
yrkeskunskap måste uppfyllas innan den andra ra-
ten betalas ut. Skicka före utbetalning av den andra 
raten till NTM-centralen en skriftlig utredning över 
att du följt affärsplanen. 

Startstöd som beviljas i form av lån kan lyftas 
i högst två poster. Tillstånd att lyfta lån söks hos 
NTM-centralen med det slutliga köpebrevet eller ar-
rendekontraktet. Efter det får lånet lyftas i banken. 
Verifikat över användningen av lånet måste skickas 
till NTM-centralen inom en månad från det att lånet 
lyftes.

Ansök 
om stöd 
www.livsmedelsverket.fi/hyrra

Ansökan sker fortlöpande. Ansökan ska 
lämnas in innan du fyller 41 år. Startstöd 
kan sökas inom 24 månader från att 
jordbruket etablerades.

Stödansökan går enkelt via nätet på adres-
sen www.livsmedelsverket.fi/hyrra. Via e-
tjänsten Hyrrä kan du ansöka om stöd, följa 
med behandlingen av ditt ärende och 
bläddra i dina ansökningsuppgifter. 

Det krävs inte några särskilda färdigheter 
för att använda Hyrrä. Det går lätt att fylla i en 
elektronisk ansökan, och e-tjänsten vägleder 
användarna och ger råd om ifyllandet, steg för 
steg. Ansökan kan sändas iväg när som helst 
under dygnet, från din egen hemdator.

Ta kontakt 
NTM-centralerna ger råd om ansökan om 
stöd. www.ntm-centralen.fi

Ytterligare information 
på webben 
www.livsmedelsverket.fi
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