EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling
- Europa investerar i landsbygdsområden

Investeringsstöd till lantbruket år 2015-2020
Denna bilaga används vid ansökan om investeringsstöd till lantbruket enligt:
- rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling artikel 17.
- kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilka vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och
skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt art. 107
och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
- landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar (ÅFS2007:63).
- landskapsregeringens regler för investeringsstöd och startstöd till lantbruket på Åland.
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruk- och skogsbrukssektorn (2014/C204/01)

B 1. Projekt
Projektnamn/investeringsobjekt

När avslutas projektet (maximalt 3 år)

När påbörjas projektet

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman

Projektbeskrivning
Beskriv nedan projektet kort och utförligare i bifogad affärsplan

B2. Kostnader och stödnivåer
Ändamål/Investeringsobjekt*1

Summa:

Kostnad exkl. moms

Sökt stöd, nivåer och tillägg
Tillägg
GrundTotal
ung %
Totalt stöd €
nivå % *2
stöd.%

Totalt sökt stöd, €:

*1 Utförlig kostnadsberäkning eller offert för olika delar av investeringen (exkl. moms) bifogas ansökan Se även
bilaga 1, blankett över offerter.
*2 Ung lantbrukare om sökande är yngre än 40 år och det är mindre än 5 år sedan sökande etablerat sig som
lantbrukare
Uppskattning av eget arbete och eget material som ingår i stödberättigade kostanader:
Uppge eget arbete (€):
Uppge eget material (€):
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B3. Finansiering
Information om finansiering (om det för investeringen ansöks om lån eller räntestödslån krävs en
kreditutfästelse för banken (avsnitt B4)):

Ansöker om banklån till investeringen

Ja

Nej

Ansöker om räntestödslån till investeringen

Ja

Nej

Projektet finansieras utan lån (d.v.s. eget kapital + stöd)

Ja

Nej

Finansieringsplan
Kostnader
Byggkostnad

Finansiering
Bidrag

Euro

Euro

Lån med räntestöd (fyll
i bankuppgifter nedan,
rubrik b4)
Lån utan räntestöd (fyll
i bankuppgifter nedan,
rubrik b4)

Lösöre, maskiner
inventarier
Planeringskostnad

Övrigt

Eget kapital
Eget material och
arbete (från B2)
Annat offentligt stöd

Sammanlagt

Sammanlagt

Bankens kreditutfästelse för lån/räntestödslån
Lånebelopp med räntestöd för ovanstående
investering

Amorteringstid (år)

Räntebindning, referens+marginalränta

Lånebelopp utan räntestöd för ovanstående
investering

Amorteringstid (år)

Räntebindning, referens+marginalränta

Bankens underskrift

Obs! Räntestödslån kan tidigast sökas ut i samband med första utbetalningen av bidrag
Räntestöd beviljas vissa investeringar enligt tabell om stödnivåer i landskapsregeringens regler för
investeringsstöd och startstöd till lantbruket på Åland.

B4. Villkor för investeringen
Gården uppfyller miljökravet för gödsellagar enligt landskapsregeringens
beslut (ÅFS 79/2000 ooch 91/676/EEC)
Efter investeringen är lagringskapaciteten:

Ja

Uppfyller inte
kraven (förklaring
bifogas)

m3 urintank
m2 fastgödsellager
(1,5 m3 lagringshöjd)

m3 flytgödseltank
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Myndighetstillstånd (skall finnas klara före beslut)
Bygglov

Miljötillstånd >150 djurenheter
Behövs

Behövs

Pågår

Pågår

Beviljat

Beviljat

Säkerställt att inte behövs

Säkerställt att inte behövs

Miljögranskning >30 djurenheter

Veterinär granskning av ritningar

Behövs

Behövs

Pågår

Pågår

Beviljat

Beviljat

Säkerställt att inte behövs

Säkerställt att inte behövs

Uppgifter om ekonomin från senaste års verkställda jordbruksbeskattning
Beskattningsbeslut och deklarationsblanketter bifogas ansökan enligt punkt 10 (bilagor) i blanketten.

Det år från vilket uppgifterna hämtas:
Inkomster från försålda produkter och miljöstöd,
SO (euro)

Sökandens försäkran och samtycke
Härmed bekräftas att:
- Sökanden har bekantat sig med anvisningarna för ansökan och landskapsregeringens regler för
investeringsstöd och startstöd till lantbruket på Åland.
- Sökanden försäkrar att de uppgifter som uppgivits i ansökan och dess bilagor är riktiga och
att sökanden genom undertecknande av ansökan accepterat villkoren för stödformen (bl.a.
förbindelse om att fortsätta driften av lantbruk i minst 5 år efter sista utbetalning av investeringsstöd).
- Sökanden känner till att landskapsregeringen inte svarar för ekonomiska förluster som kan
uppstå p.g.a. att projektet inte beviljas stöd eller p.g.a. förändrade verksamhetsförutsättningar.
- Sökanden godkänner att landskapsregeringen eller personer bemyndigade av landskapsregeringen har rätt att, utan hörande av sökande(-n), skaffa utlåtanden, utredningar,
specificeringar och kopior på skatteuppgifter från skattemyndigheten som anses behövliga för
att behandla ansökan och övervaka stöd som getts på basen av ansökan.
- Sökanden godkänner att uppgifter som berör ansökan får lämnas till landskapsregeringen eller
inspektörer bemyndigade av Europeiska gemenskapen. Personer bemyndigade av landskapsregeringen har rätt att bekanta sig med företagsverksamheten som avses i ansökan. Om stöd
beviljas på basen av denna ansökan har ovannämnda personer rätt att övervaka stödtagaren
på så sätt som stadgas i §17 i LL (2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar.

Observera att uppgifterna om stöd enligt EG-rättsakterna kommer att offentliggöras på en webbplats
och att personuppgifter kan komma att bearbetas av gemenskapens och medlemsstaternas utredningsoch revisionsorgan

Ort

Datum

Sökandens underskrift

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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10. Bilagor
Följande bilagor skall bifogas ansökningsblanketten:
Beskattningsbeslut (bifogas för de som deltar i produktionen och den/de som deklararer för
lantbruksinkomsterna.)

Deklarationer för jordbruket för senaste året (blankett 2)
Utredning av grunden för besittning av fastigheten (Lagfartsbevis, arrendeavtal, utredning
över nyttjande- eller besittningsrätten. Om investeringen utförs på annans mark skall markägarens
samtycke bifogas.)

Avtal om samverkan eller sammanslutning
Byggnadsbeskrivning (vid husdjursproduktionsbyggnader skall det framgå mått över djurplatser och
sektioner samt ventilationslösning

Bilage blankett 1över minst 3 offerter för byggnadsdelar som överskrider 10000
euro
Ritningar (situationsritning i skala 1:200, planritning i skala 1:100 och skärningsritning i skala 1:50. Alla
ritningar med måttangivelser (speciellt golvnivåer). Teknisk beskrivning skall bifogas ritningar (ventilation
m.m.))

Kostnadskalkyl och/eller offert
Kostnadsberäkning i enlighet med normkostnad för byggnad, bilage blankett 2
Veterinär utlåtande över byggnadsritningar för husdjursproduktionsbyggnader

Miljöprövningstillstånd eller granskning
Bygglov
Om investeringen görs på arrendeområde, arrendegivarens tillstånd till investeringen
Affärsplan
Likviditetskalkyl
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