Blankett 443

Ansökan om att bli rådgivare
inom systemet för jordbruksrådgivning
(Råd 2020)
Lämna in ansökan med tillhörande bilagor in första hand per
e‐post till Livsmedelsverkets registratur, adress
kirjaamo@ruokavirasto.fi, eller per brev till adressen Livs‐
medelsverket, ”Systemet för jordbruksrådgivning” PB 100,
00027 Livsmedelsverket.
1. Rådgivare
Rådgivarens namn*)

Rådgivarens personbeteckning

Adress till rådgivarens kontor*)
Rådgivarens e‐postadress*)
Rådgivarens telefonnummer*)

2. Rådgivningsorganisation
Ange här uppgifter om rådgivningsorganisationen. Också enskilda näringsidkare är rådgivningsorganisationer.
Rådgivningsorganisationens namn*)

FO‐nummer

Rådgivningsorganisationens adress*)
Rådgivningsorganisationens kontaktperson
Kontaktpersonens telefonnummer

Kontaktpersonens e‐postadress

3. Rådgivningsmoduler*)
Uppge de rådgivningsmoduler inom vilka du vill bli rådgivare. Sätt dig in i lämplighetskraven för rådgivare genom att läsa
ansökningsanvisningen.
Energi
Växtskydd och livsmedels‐ och foderhygien på växtproduktionsgårdar
Ekologisk produktion, växtproduktion
Ekologisk produktion, produktionsdjur
Modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft
Produktionsdjur
Produktionsdjur, hälsovårdsplaner
Miljö
5. Rådgivarens geografiska verksamhetsområde
Uppge här eller i en separat bilaga de kommuner där du har för avsikt att tillhandahålla rådgivningstjänster. Kommunlis‐
tan läggs in i rådgivarregistret som tilläggsuppgift. Vid behov kan du ge rådgivning också utanför det geografiska verksam‐
hetsområde som du har uppgett.
Rådgivningskommuner*)
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6. Rådgivningsspråk*)
Uppge här på vilket eller vilka språk du har för avsikt att tillhandahålla rådgivningstjänster.
finska

svenska

engelska

7. Produktionsinriktningar*)
Uppge här de produktionsinriktningar som hör till ditt kompetensområde och som du vill att kunderna ska kunna se i
rådgivarregistret.
mjölkproduktion
äggproduktion
hästhushållning
nötköttsproduktion
produktion av fjäderfäkött
växtproduktion
grisköttsproduktion
får‐ och getproduktion
trädgårdsproduktion

8. BILAGOR
Bilaga 1: Kopia av examensbetyget över rådgivarens lämpliga examen på minst andra stadiet (I fråga om rådgivnings‐
modulen Produktionsdjur, hälsovårdsplaner ska en kopia av examensbetyget över avlagd veterinärmedicine licentia‐
texamen bifogas)
Bilaga 2: Utredning om rådgivarens lämpliga rådgivningserfarenhet
Bilaga 3: Utredning om rådgivarens sakkunskap
Bilaga 4: Utdrag ur handels‐ eller föreningsregistret för rådgivningsorganisationens del, om organisationen är skyldig
att registrera sig i handels‐ eller föreningsregistret.
Bilaga 5:
9. TILLÄGGSUPPGIFTER

10. UNDERSKRIFTER, ÅTAGANDEN OCH DATASKYDD
Vi försäkrar att de uppgifter som vi gett på denna blankett och i bilagorna är korrekta. Vi åtar oss att utan dröjsmål
anmäla uppgiftsändringar till adressen uppe i högra hörnet på ansökningsblankettens framsida. Vi är medvetna om
att den behöriga myndigheten kan utföra kontroller av vår rådgivningsverksamhet när vi ansöker om rådgivningser‐
sättning.
Genom att lämna in ansökan åtar vi oss att tillhandahålla konfidentiella och högklassiga rådgivningstjänster samt att
regelbundet delta i utbildning för att upprätthålla och utveckla den yrkesskicklighet som behövs i rådgivningsarbetet.
Livsmedelsverket kan be oss ge skriftlig utredning om upprätthållandet och utvecklingen av rådgivarens yrkesskicklig‐
het. Vi vägrar att tillhandahålla rådgivning till vilken det hänför sig intressekonflikter.
Vi åtar oss att tillhandahålla rådgivning enligt ersättningstaxan 63 euro per timme och att fakturera rådgivningsmot‐
tagaren endast för den mervärdesskatt som ingår i de totala rådgivningskostnaderna.
Uppgifterna registreras i informationssystemet Hyrrä. De används för administration av systemet för jordbruksråd‐
givning inklusive uppföljning och rapportering. Uppgifter lämnas ut till utomstående bara om de i lag föreskrivna
förutsättningarna för utlämnande av uppgifter är uppfyllda. Uppgifter kan lämnas ut t.ex. för skötsel av myndighets‐
uppgifter och för vetenskaplig forskning. Närmare upplysningar om behandlingen av personuppgifter finns på web‐
badressen www.ruokavirasto.fi ‐> Om oss ‐>Tjänster ‐> Dataskydd
*) Uppgifterna publiceras på webben i ett rådgivarregister, om sökanden godkänns som rådgivare inom systemet för
jordbruksrådgivning. Publiceringen av uppgifter grundar sig på artikel 13.3 i parlamentets och rådets förordning (EU) nr
1306/2013.
Ort och datum

Rådgivarens underskrift

Ort och datum

Rådgivningsorganisationens företrädares underskrift
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