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HAKEMUS
porotalouden tuesta poronhoitovuodelta 2019/2020

Toimita hakemus postitse tai sähköpostitse
viimeistään 2.9.2019 Lapin ELY-keskukseen
osoitteeseen:

Viranomaisen vastaanottomerkinnät
Hakemus saapunut ELY-keskukseen, pvm.

Dnro

Lapin ELY-keskus
Kirjaamo
PL 8060
96101 ROVANIEMI
tai
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
1. HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT
Hakijan nimi

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Pankkitilin (IBAN) numero

Pankin BIC-koodi

Sähköposti

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Hakijan paliskunta

Verotuskunta

Ruokakuntatunnus

Tilatunnus

Päätilan nimi

RN:o

Haen eläinkohtaista tukea ensimmäistä kertaa

Kyllä

Ei

Omistan tai hallitsen tilaa
Päätilan sijaintikunta
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Kyllä
Kylä

Ei

2. TUEN MYÖNTÄMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT
Ilmoita kaikki ruokakunnan jäsenet ja heidän omistamansa eloporot paliskunnittain.

Nimi

Henkilötunnus

Paliskunta

Nro

Luetut eloporot
kpl

Tuhoutuneet,
luetut porot
kpl

Ruokakunnan omistuksessa olevien eloporojen määrä 31.5.2019, jonka mukaan tukea haetaan (poroluettelon mukaan)
3. LISÄTIETOJA (tarvittaessa eri liitteellä, esim. selvitys ruokakunnasta)
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Lopullinen
eloporomäärä
kpl

kpl

Teurastamatta
jääneiden porojen
määrä
(teurasrästit)
kpl

4. HAKEMUKSEN LIITTEET

Rastita hakemukseen liitetyt selvitykset
Liite Porotalouden tuloslaskelma (POMU). Liitettä ei tarvitse toimittaa, jos haet tukea ensimmäistä kertaa.
Muu selvitys

5. ALLEKIRJOITUS
Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi ja annan suostumukseni siihen, että tukihakemusta käsittelevillä viranomaisilla on oikeus ruokakuntaa kuulematta hankkia tarpeellisiksi
katsomansa asiakirjat hakemuksen käsittelemiseksi ja valvomiseksi.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus tarkastaa tätä hakemusta koskevat tiedot paliskunnista ja Paliskuntain yhdistyksestä, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai muilta viranomaisilta.
Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla on oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Voit lukea asiasta tarkemmin Tuenhakijan perusoppaan Johdanto - luvusta.
Paikka ja aika
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Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys (Kaikkien ruokakuntaan kuuluvien täysi-ikäisten henkilöiden allekirjoitukset ja nimenselvennykset tai
valtakirjat)

HAKUOHJEET JA -EHDOT POROTALOUDELLE MAKSETTAVAN TUEN HAKEMISESTA VUONNA 2019
Tuen tarkoitus ja soveltamisala

Tuen hakeminen

Valtioneuvoston asetuksen (761/2019) nojalla poronomistajalle maksetaan poronhoitovuodelta 2019/2020 ruokakuntakohtaista tukea enintään 28,50 euroa eloporoa
kohti.

Tukea haetaan ruokakunnittain. Toimita hakemus viimeistään 2.9.2019 Lapin ELYkeskukseen osoitteeseen tai sähköpostiin:

Tuen yleiset edellytykset
Tukea maksetaan niille ruokakunnille, jotka poronhoitovuoden 2018/2019 päättyessä
omistivat poroluetteloiden mukaan vähintään 80 eloporoa.
Poronhoitovuoden 2018/2019 aikana tehdyt porokaupat voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä.
Hakemukseen on liitettävä tiedot hakijan harjoittaman porotalouden tuloista ja menoista poronhoitovuodelta 2018/2019. Tiedot voidaan ilmoittaa porotalouden tuloslaskelmalla (POMU) Lnro 548B tai vapaamuotoisella liitteellä.
Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät paliskunnalle tai niiden osakkaille
määrätyt suurimmat sallitut eloporojen määrät.
Tukea ei myöskään makseta niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa (teurasrästiporo). Jos ruokakunnan teurasrästiporojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.
Tukeen oikeutettu hakija
Tukea voidaan myöntää Suomessa pohjoisella tukialueella (C3- ja C4-alue) porotaloutta harjoittavalle poronomistajalle. Tuki voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle
tai sellaisten luonnollisten henkilöiden muodostamalle ruokakunnalle, joka on samassa taloudessa asuva perhekokonaisuus. Ruokakunnaksi katsotaan myös kuolinpesä.
Tukea voidaan myöntää, jos hakija tai hänen puolisonsa on tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias. Tukea voidaan myöntää alle
18-vuotiaalle hakijalle, jos hän on solminut avioliiton tai jos hän harjoittaa maataloutta
yhteisomistajana tai yhdessä vanhempiensa tai toisen heistä kanssa tai, jos tuen
myöntämiseen on muita näihin rinnastettavia erityisiä syitä.
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Lapin ELY-keskus
Kirjaamo
PL 8060
96101 ROVANIEMI
tai
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
Myöhässä toimitettu hakemus hylätään.
Tuen maksatus
Lapin ELY-keskus maksaa tässä hakemuksessa tarkoitetun tuen hakijan ilmoittamalle pankkitilille.
Tuen valvonta
Ruokavirasto ja Lapin ELY-keskus valvovat kansallisesta tuesta annettujen säädösten noudattamista hallinnollisissa valvonnoissa.
ELY-keskus voi tarvittaessa tämän tuen hallinnointiin liittyvissä asioissa käyttää apunaan Paliskuntain yhdistystä, paliskuntia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia
sekä muita viranomaisia.
Tuen saajien on vaadittaessa annettava viranomaisille ne tiedot, jotka ovat tarpeen
tuen saannin ja maksamisen edellytyksenä olevien seikkojen valvonnassa.
Porotalouden tuen osalta noudatetaan soveltuvin osin ohjeita ja määräyksiä, joita
Ruokavirasto on kansallisten tukien myöntämisen ja valvonnan osalta antanut.

