ANSÖKAN OM STÖD FÖR BIODLING ÅR
2015

Blankett 204

Myndighetens anteckningar

Lämna in blanketten senast 15.6.2015 till den NTM‐central
inom vars verksamhetsområde biodlingens verksamhetsställe
är beläget.

Blanketten mottagen, datum

Dnr

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt.

1. SÖKANDEN
Sökande

Personbeteckning eller FO‐nummer

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

Bankkontonummer i IBAN‐form och bankens BIC‐kod

E‐postadress

Kommun där biodlingens verksamhetsställe är beläget

By

Beskattningskommun

Telefonnummer

Lägenhetssignum

Kommun där gårdsbruksenheten är belägen

Sökanden besitter en gårdsbruksenhet
Jag besitter mina bisamhällen:
Som ägare

Som arrendator

Med stöd av nyttjanderätt enligt testamente eller motsvarande fång

2. SÖKANDENS FÖRUTSÄTTNINGAR
En fysisk person

En sammanslutning eller ett samfund

Kryssa för:

Kryssa för:

Jag är över 18 år.
Min make/maka är över 18 år.

Makens/makans namn och personbeteckning

Sökanden är ett offentligrättslig samfund, skollägenhet eller fän‐
gelselägenhet eller sökandens stödberättigande verksamhet är
annan än jordbruk och ålderskravet tillämpas inte.
ELLER
I sammanslutningen finns åtminstone en fysisk person som är över
18 år och som själv bedriver jordbruk.
Namn och personbeteckning för den person som är över 18 år och
själv bedriver jordbruk

3. ANSÖKAN
A. Jag ansöker om stöd på basis av antal övervintrade och odelade bisamhällen som jag
innehar 1.6.2015 och använder till produktion under produktionsperioden 2015. Antalet
är:
Antalet övervintrade bisamhällen som ligger till grund för beviljande av stöd har varit
minst en tredjedel lägre än det sedvanliga antalet till följd av vinterskador, en djursjuk‐
dom eller någon annan därmed jämförbar av biodlaren oberoende exceptionell orsak. Jag
bifogar till ansökan en utredning om saken, samt i fråga om djursjukdom också ett veteri‐
närintyg.
B. Min inkomst från försäljning av biodlingsprodukter enligt senast verkställda beskattning
(2013) eller den beskattning som föregick denna (2012) eller under skatteåret före ansök‐
ningsåret (2014) är:

st.

(Kryssa för vid behov)

euro

ELLER
C. Jag har ingen inkomst som kan anmälas i punkt B. Mina anskaffningsutgifter för inledande
av biodling under ansökningsåret eller året före ansökningsåret är:

euro
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4. TILLÄGGSUPPGIFTER (använd en särskild bilaga vid behov)

5. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Om inte något annat föreskrivs i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008), tillämpas lagen om offent‐
lighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på uppgifters och handlingars offentlighet, på utlämnande av uppgifter och handlingar
och på avgifter som tas ut för utlämnandet av dem, och personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas på behandlingen av personuppgifter.
A.

Mina kontaktuppgifter får lämnas ut för marknadsföringsändamål.

B.

Mina kontaktuppgifter får lämnas ut för rådgivningsändamål.

6. UNDERSKRIFT
Jag har läst stödvillkoren och ansökningsanvisningarna. Jag förbinder mig att inom 15 arbetsdagar från minskningen skriftligen under‐
rätta den NTM‐central inom vars verksamhetsområde biodlingens verksamhetsställe är beläget, om antalet bisamhällen minskar
under produktionsperioden (1.6.– 30.9.) (se anvisningen).
Jag intygar att de uppgifter jag lämnat i denna ansökan stämmer.
Ort och tid

Sökandens underskrift och namnförtydligande, eller underskrift och namnförtydli‐
gande av den som bemyndigats att göra upp ansökningar om jordbrukarstöd. Om
sökanden är en sammanslutning som inte har bemyndigat någon av sina delaktiga
krävs alla delaktigas underskrifter och namnförtydliganden.

BILAGOR
Lämna in alltid bilaga 1 samt någon/några av bilagor 2–4. . Lämna vid behov in bilagor 5‐6.
1

Karta som anger dina bigårdar och antalet bisamhällen (bikupor) i dem.

2

Kopia av beskattningsbeslutet för senast verkställda beskattning (2013) eller den beskattning som föregick denna (2012), av
vilka dina biodlingsinkomster framgår, och vid behov en kopia av dina anteckningar om inkomsterna och utgifterna i fråga eller

3

Kopia av skattedeklarationen för beskattningsåret före ansökningsåret (2014) och vid behov en kopia av dina antecknin‐
gar om inkomsterna och utgifterna i fråga eller

4

Intyg över dina anskaffningsutgifter i det fallet att du har inlett biodling under ansökningsåret eller det föregående året
(också kopia av skattedeklarationen och vid behov dina anteckningar om utgifterna).

5

En utredning om minskningen av antalet dina bisamhällen.

6

Ett intyg av en veterinär.
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STÖDVILLKOR OCH ANSÖKAN OM STÖD ÅR 2015
1.

ALLMÄNT

För tryggande av verksamhetsförutsättningarna för biod‐
ling betalas till biodlare i nationellt stöd för biodling en‐
ligt antalet bisamhällen ett belopp om 18,00 euro per
bisamhälle år 2015.
Stöd kan betalas endast för biodling som bedrivs i Finland
till en sökande som är en fysisk eller juridisk person eller
en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer.
2.

SÖKANDENS FÖRUTSÄTTNINGAR

En fysisk person
Sökanden eller maken/makan ska ha varit minst 18 år
på den sista dagen av kalenderåret före stödåret
(31.12.2014).
Om du är en fysisk person ska du kryssa för lämpliga al‐
ternativ i punkt 2 i ansökan. Du behöver inte anmäla ma‐
kens/makans uppgifter om du själv uppfyller ålderskra‐
vet.

Om du idkar biodlingen utgående från flera verksamhets‐
ställen, sök då stödet hos den NTM‐central inom vars
verksamhetsområde huvuddelen av din verksamhet sker.
Ansökningstiden för stödet för biodling går ut 15.6.2015.
4.

BEVILJANDE OCH BETALNING AV STÖD

För att stöd ska betalas förutsätts att du såsom ägare,
arrendator eller med stöd av nyttjanderätt enligt testa‐
mente, annat arvsrättsligt fång eller annan åtkomsthand‐
ling från och med den 1 juni 2015 är innehavare av minst
15 övervintrade bisamhällen under produktionsperioden
(1.6–30.9.2015). Stöd betalas inte för avläggare som
bildats under våren samma år som du ansöker om stöd
eller för nya bisamhällen som då uppstått till följd av
svärmning.
De bisamhällen som du innehar och på basis av vilka du
söker stöd ska du under produktionsperioden sköta så
att du kan ta normal skörd från dem det år då stödet
beviljas.

En sammanslutning
Om det är fråga om biodling som idkas av flera fysiska
personer tillsammans eller av en sammanslutning, ska
åtminstone en odlare, bolagsman, medlem eller delägare
som själv idkar biodling vara en sådan fysisk person som
är minst 18 år.
Om sökanden är ett samfund eller en sammanslutning
som inte omfattas av ålderskravet (ett offentligrättsligt
samfund, en skollägenhet, en fängelselägenhet eller en
sökande vars stödberättigande verksamhet är annan än
jordbruk) ska du kryssa för det övre alternativet.
Om sökanden är en sammanslutning som omfattas av
ålderskravet, ska du kryssa för det nedre alternativet och
lämna uppgifter om den person som uppfyller ålderskra‐
vet.
3.

ANSÖKAN

I punkt 3. Ansökan ska du fylla i punkt A. Fyll dessutom i
antingen punkt B. eller C.
Stödet enligt antalet bisamhällen beviljas på basis av
ansökan. Stödet beviljas av den NTM‐central inom vars
verksamhetsområde biodlingens verksamhetsställe är
beläget. Med verksamhetsställe avses en byggnad, en
konstruktion eller en skyddad plats där det är möjligt att
utföra skördearbeten och iståndsätta utrustningen eller
att lagra skörden (honung) och biodlingsutrustningen.
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Ett ytterligare stödvillkor är att du vid senast verkställda
beskattning (2013) eller den beskattning som föregick
denna (2012) eller under skatteåret före ansökningsåret
(2014) har fått inkomster från försäljning av biodlings‐
produkter. Du ska visa de inkomster du har fått genom
en kopia av beskattningsbeslutet (år 2012‐2013) eller
skattedeklarationen (2014). Foga till ansökan dessutom
en kopia av den bok som du har fört över biodlingsin‐
komsterna och ‐utgifterna, om inkomsterna i fråga inte
framgår separat av beskattningsbeslutet eller skattede‐
klarationen.
Om du har inlett din biodling under ansökningsåret eller
det föregående året och du inte kan visa några inkoms‐
ter, ska du visa att du har haft anskaffningsutgifter för
inledande av produktionen. Visa utgifterna genom en
kopia av skattedeklarationen och vid behov med den bok
som du har fört över utgifterna.
Minskning av bisamhällen utanför produktionsperioden
Om det antal övervintrade bisamhällen som ligger till
grund för beviljandet av stöd har varit minst en tredjedel
lägre än det sedvanliga antalet till följd av vinterskador,
djursjukdom eller någon annan därmed jämförbar av
biodlaren oberoende exceptionell orsak, kan stöd bevil‐
jas på grundval av det antal bisamhällen som du har
anmält i stödansökan 2014 eller som konstaterats vid
övervakning stödåret 2014, om det antal bisamhällen
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som konstaterats vid övervakningen är mindre än det
som du har anmält. Det sedvanliga antalet bisamhällen
kan användas som grund för beviljande av stöd under
högst två på varandra följande stödår.

minskningen av antalet dina bisamhällen. Om antalet
bisamhällen har minskat på grund av en djursjukdom ska
du till utredningen dessutom foga ett intyg av en veteri‐
när.

Stöd kan också beviljas för ett förstört bisamhälle, om
förstörelsen är en följd av skador förorsakade av rovdjur.

5.

Foga till ansökan en utredning om minskningen av anta‐
let bisamhällen. Om antalet bisamhällen har minskat på
grund av en djursjukdom ska du foga till ansökan dessu‐
tom ett intyg av en veterinär.
Minskning av bisamhällen under produktionsperioden
Stöd kan beviljas för bisamhällen som under produkt‐
ionsperioden (1.6.–30.9.) har förstörts till följd av djur‐
sjukdom, skador förorsakade av rovdjur eller någon an‐
nan därmed jämförbar av biodlaren oberoende except‐
ionell orsak.
Om antalet bisamhällen som du har uppgivit i din ansö‐
kan minskar under produktionsperioden, ska du under‐
rätta NTM‐centralen skriftligen om detta inom 15 ar‐
betsdagar från minskningen Lämna in en utredning om
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BILAGOR

Bilaga 1 och någon/några av bilagorna 2–4 är obligato‐
riska. Du kan be kommunens landsbygdsnäringsmyndig‐
het om en kopia av kartan över produktionsområdet
(t.ex. i skala 1:20 000). Vid behov kan du också använda
andra kartor.
NTM‐centralernas landsbygdsnäringsmyndigheter har
rätt att granska dina anteckningar och din bokföring,
antalet bisamhällen i produktion samt de övriga omstän‐
digheter som utgör villkor för beviljandet och betalning‐
en av stöd. Du ska på begäran ge myndigheterna de upp‐
gifter som behövs för att övervaka villkoren för bevil‐
jande och betalning av stödet.
Vid beviljande, tillsyn, betalning, återkrav, rättelse och
ändringssökande i fråga om stöd iakttas lagen om verk‐
ställighet av jordbruksstöd (192/2013 ändr.).
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