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Myndighetens anteckningar om mottagandet:
Ansökan inkommit till Ålands LandHänför sig till ansökan om startstöd till unga jordbrukare
skapsregering (stämpel)
diarienummer:

Hänför sig till ansökan om jordbrukets investeringsstöd
diarienummer:

AFFÄRSPLAN ÅLAND
Genomförandet av affärsplanen bör påbörjas inom nio månader efter det datum då stödet beviljats.
DATUM FÖR UPPGÖRANDET

Underskrifter av den sökande eller sökandens representant:

Underskrift av den person som utarbetat planen/kalkylen:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:


Sökandens kontaktuppgifter:



Kontaktuppgifter för den som gjort upp planen:




1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN OCH BESITTNINGEN AV GÅRDEN
De sökandes eller sökandeföretagets delägares namn

Födelseår

Besittningsandel

Den stadigvarande boningsortens
adress

1
2
3
4
Sökandeföretagets namn:
Andra uppgifter som rör de sökande och besittningen av gården (också uppgifter om den sökandes, eller
om en sammanslutning är sökande, uppgifter om sammanslutningens delägares andelar i andra företag
som bedriver jordbruk):

Uppgifter om arrendeavtal för de fem största arrendeavtalen (minst 1 ha) för åker
Avtalsareal
Arrendegivare

(ha, minst 1
ha)

Avtalstiden

Överförs arrendeavtalen
på övertagaren/Förnyas arrendeavtalen för övertagaren
Avtalstiden i ett avtal
som förnyas
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

2 GRANSKNING AV GÅRDENS UTGÅNGSLÄGE
2A Gårdsbruksenheten
Arealen på gårdsbruksenheten som nu är i sökandens besittning:
Egen åker
Arrenderad åker

Skog

ha
ha
ha
Arealen av den gårdsbruksenhet som bildas för sökanden efter etableringen eller andra förändringar i
ägandet eller besittningen:
Egen åker
Arrenderad åker
Skog
ha
ha
ha
Åkerns lämplighet för den produktion som bedrivs (jordarter, dränering, ägostruktur, bördighet, driftscentrumets läge etc.)

2

2B Uppgifter om gårdens arbetskraft
Antal arbetsplatser före projektet

Antal arbetsplatser efter projektet

2C Odlingsarealer och skördemängder per år inom växtproduktionen
Nuvarande produktion
Efter etableringen eller den genomförda
(faktiska skördemängder i medeltal)
investeringen
Odlingsgröda
Odlingsareal
Skördemängd
Odlingsareal
Skördemängd
ha
(enheter/ha)
ha
(enheter/ha)

2D Djurantal och producerade mängder per år inom husdjursproduktionen
Nuvarande produktion
Efter etableringen eller den genomförda
investeringen
Djurslag
Djurantal
Avkastning/djur
Djurantal
Avkastning/djur

Eventuella produktionsavtal för närvarande/efter etableringen eller den genomförda investeringen
Antal djurplatser för närvarande/efter etableringen eller den genomförda investeringen

3

2E Marknadsföringskanaler för huvudprodukterna

2F Byggnader samt maskiner och anordningar

2G Övriga uppgifter om gården och eventuell annan företagsverksamhet

3 UTVECKLANDE AV GÅRDEN
3A Målen för utvecklandet av verksamheten. Beskrivning av projekt och behov

4

3B Beskrivning av hur verksamheten utvecklas, vilka insatser krävs

3C Bedömning av riskerna i samband med att verksamheten utvecklas

3D Behovet av utbildning och rådgivning på grund av verksamheten

5

3E Behovet av samarbetspartners för verksamheten

4 NOTER (KOMMENTARER) TILL DE EKONOMISKA KALKYLERNA (KALKYLERNA SOM BILAGA)

5 UTREDNING ÖVER URVALSKRITERIERNA
De urvalskriterier på basis av vilka ansökningar om investeringsstöd som inkommit under den aktuella ansökningstiden beviljas positivt beslut gäller i fråga om investeringar fem kriterier och i fråga om startstöd till
unga jordbrukare fyra kriterier. Genom urvalskriterierna säkerställs att det projekt som stöds främjar de mål
gällande åtgärden som ingår i programmet och den nationella lagstiftningen. I punkterna nedan kan den
sökande ge beslutsfattaren uppgifter om vilka faktorer som talar för att den sökande ska väljas i urvalsförfarandet.

6

5A INVESTERINGAR
1 Investeringens inverkan på ekonomin i det företag som är föremål för stödet
T.ex. ökad företagarinkomst i enlighet med affärsplanen

2 Investeringens inverkan på konkurrenskraften för det företag som är föremål för stödet
T.ex. lönsamhet, innovativitet, ny teknik och produktionsmetoder, nya produkter

3 Investeringens inverkan på företagets omgivning
T.ex. biologisk mångfald bevarande av ekosystem, eutrofiering och utsläpp i förhållande till traditionell produktion

4 Investeringens inverkan på produktionsmiljön
T.ex. arbetsmiljön, djurmiljön

5 Investeringens inverkan på andra målsättningar
T.ex. främja jämställdhet mellan könen, likabehandling och icke-diskriminering

7

5B STARTSTÖD TILL UNGA JORDBRUKARE

1 De ekonomiska förutsättningarna för gårdens företagsverksamhet
T.ex. företagets planerade inkomst och resultat bedöms för att säkerställa en långsiktig lönsamhet

2 Inverkan på företagets konkurrenskraft och produktionsinriktning
T.ex. på företagets soliditet, företagets affärsidé, lämplig utbildning

3 Gårdens utvecklingsmöjligheter
T.ex. produktionsinriktningens marknadsförhållanden, nya produkter och tjänster, tillämpas ny teknik och nya produktionsmetoder
(innovation)

4 Inverkan på miljön
T.ex. inverkan på eutrofiering av vattendrag, utsläpp i förhållande till traditionell produktion, påverkan på den biologiska mångfalden

8
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