
Startstöd till unga jordbrukare
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Startstöd kan beviljas åt

• en blivande jordbrukare som har fyllt 18 men inte 41, och första gången 
börjar bedriva jordbruk som näringsidkare.

• en privaträttslig sammanslutning (bolag) som börjar bedriva jordbruk som sin 
näring. Det bestämmande inflytandet i sammanslutningen innehas av en 
eller flera fysiska personer som uppfyller stödkriterierna. 
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Startstödets belopp

Företagsinkomst 
minst

Bidragets storlek Räntestödslånets 
belopp högst

15 000 10 000 150 000*
25 000 35 000 230 000*
(högst 80 % av det sammanlagda beloppet för gården och det lösöre 
som ska anskaffas)

Räntestödet är högst 30 000 euro / resp. 15 000 euro, 
+ 5000 euro för befrielse från överlåtelseskatten
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För att du ska få startstöd ska din årliga företagarinkomst från 
jordbruket senast tredje året uppgå till minst 15 000 euro (lägre 
startstödet) eller 25 000 euro (högre startstödet) på basis av 
affärsplanen.



När bör stödet sökas

• Ansökan ska lämnas in innan du etablerar dig som jordbrukare.
Som etableringstidpunkt betraktas den tidpunkt när du har börjat bedriva 
jordbruk i egenskap av huvudansvarig företagare, och enligt ett 
överlåtelseavtal eller ett skriftligt arrendekontrakt kommer i besittning av ett 
jordbrukskomplex, och har enligt affärsplanen uppnått 12 000 euro
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Du måste ha tillräcklig yrkeskunskap för att få 
startstöd 

Minimikravet är:
• yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk, om examen är 

ändamålsenlig med tanke på den företagsverksamhet som stödet gäller
eller,

• tre års arbetserfarenhet från jordbruk samt minst trettio studie- eller 
kompetenspoängs utbildning som är ändamålsenlig med tanke på 
bedrivande av företagsverksamheten. Av utbildningen ska minst femton 
studie- eller kompetenspoäng vara ekonomisk utbildning.

• att kravet på utbildning är uppfyllt kan även visas med läroavtalsutbildning 
eller en fristående examen.

• Kravet på tillräcklig yrkeskunskap ska uppfyllas senast inom 36 månader 
efter att stödet beviljats.
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Bilagor; affärsplan (blnr 3430 + ekonomikalkyl) 

Bifoga till din ansökan en affärsplan som visar att ditt gårdsbruksföretag är 
lönsamt. Affärsplanen innehåller följande utredningar:
• uppgifter om sökanden
• gårdens utgångsläge
• uppgifter om hur gården ska utvecklas och vilka insatser som behövs för att 

nå målsättningen
• resultat- och balansräkningar
• lönsamhets-, likviditets- och soliditetskalkyler för gården
• uppgifter om gårdens besittning
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Övriga bilagor

• en kopia av utkast till köpebrev, arrendeavtal eller annan 
motsvarande överlåtelsehandling.

• beskattningsuppgifter
- en kopia av sökandens och avträdarens skatteblankett 2 

(skattedeklaration för jordbruk) över den senast verkställda 
beskattningen före ansökningens anhängiggörande

- en kopia av sökandens senaste skattebeslut 
• skolbetyg jämte en utredning över sökandens arbetserfarenhet
• kopior av offerter som hänför sig till maskiner, anläggningar och djur 

som anskaffas inom ett år efter stödbeslutet.
• bankens kreditlöfte, blankett 3311
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Om sökanden är ett bolag ska till ansökan dessutom 
fogas:

• resultat- och balansräkning
• den sökandes handelsregisterutdrag och för juridiska personer samfundets 

stadgar, om sökanden är ett företag som är infört i handelsregistret;
• för övriga privata eller offentliga samfund, en utredning över 

namnteckningsrätten samt underskrift av den delägare som får 
bestämmande inflytande.

Om sökande börjar bedriva sin verksamhet som medlem i en 
beskattningssammanslutning, bör ett sammanslutningsavtal eller
motsvarande bifogas var det framgår att sökande kommer att bära
huvudansvaret.
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Vissa förutsättningar för beviljande av startstöd

• När startstöd beviljas gemensamt till fler än en person, ska den 
del av gårdsbruksenheten som motsvarar varje sökandes andel 
ensam för sig uppfylla den krävda företagarinkomsten.
- Om stöd beviljas gemensamt till makar räcker det med att makarnas 

företagarinkomst sammanräknat uppfyller kravet
• Endast ett startstöd kan beviljas per gårdsbruksenhet. Startstöd 

beviljas inte om han eller hon på basis av delägarskap eller 
medlemskap i en sammanslutning redan tidigare har beviljats 
startstöd. 

• Om den som ansöker om startstöd är en sammanslutning, beviljas 
inte stöd om en delägare eller en medlem som utövar 
bestämmande inflytande i sammanslutningen redan tidigare har 
beviljats startstöd.
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Affärsplanen är bindande!

Utvecklingsåtgärder som upptagits i affärsplan 

De åtgärder, som har en väsentlig betydelse för uppfyllande av stödvillkorna, 
bör förverkligas → Om inte, följer återkrav.

- ”affärsplanen ska genomföras korrekt”

Stödtagaren bör vid behov ge en förklaring till NTM-centralen huruvida  de 
utvecklingsåtgärder som beskrivits i affärsplanen har förverkligats. exv. 
förverkligande av en investering, utökande av odlingsarealen, uppfyllande av 
skolningskrav etc.
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Stödet är i någon mån prövningsbaserat

URVALSKRITERIER
• Tillämpas på alla stödberättigade ansökningar
• Ska tillämpas under hela programperioden
• Kan ändras under programperioden, men ej mitt under en 

ansökningsomgång
• Sökande ska vara medvetna om urvalskriterierna 
• Syftet med urvalskriterierna är att säkerställa likabehandling av sökande
• Ansökningarna bedöms utifrån dessa kriterier så att de projekt som ger 

största mervärde blir vald och får stöd från programmet
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Urvalskriterier som gäller startstödet

Urvalskriterierna består av tre ämnesområden som hjälper att se till att 
projektet främjar målen i programmet och den nationella lagstiftningen.

Urvalskriterierna är följande:

1. Ekonomiska förutsättningar för gårdens företagsverksamhet (40 %)
(nyckeltal som beskriver gårdens lönsamhet, likviditet o soliditet)

1.Gårdens produktionsförutsättningar (30 %)
2. (gårdens produktionsförutsättningar exv. byggnader, maskiner, åkermarken)

3.Gårdens utvecklingsinsatser och möjligheter (30 %)
(är utvecklingsinsatser realistiska. Är det sannolikt att gården kan uppnå en 
konkurrenskraftig och lönsam verksamhet, med beaktande av utgångsläget)
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Sökande av stödet

• Söks elektroniskt via e-tjänsten Hyrrä (Mavi.fi)
- https://hyrra.mavi.fi/login.html#

• I undantagsfall med pappersblanketter blnr 3319

• Startstöd för unga jordbrukare kan sökas kontinuerligt, men 
ansökningarna avgörs i perioder enligt följande.

a) 01.11- 31.01
b) 01.02- 31.04
c) 01.05- 31.07
d) 01.08- 31.10
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Tack!
Kontaktuppgifter:
Tony Lassas 029 5021091 tony.lassas@ntm-centralen.fi
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