
 
Samlad stödansökan: tidtabeller, 
ändringar i ansökan och material 

6.4.2016 Kimitoön 

8.4.2016 Pargas 



Tidtabellen för den samlade 
stödansökan 

• Stödansökan stegvis: 14.4.-16 
basskiftesändringar, rita jordbruksskiften 

• 9.5.-16 huvudstödansökan 

• 15.6.-16 sista inlämningsdag 

• Andra datum 
– 5-årig växtföljdsplan 2.5.-16 

– Miljöutbildning, nättentamen 2.5.-17 

• Förseningsdagar 

• Skiftesändringar helst senast 30.4.-16 

 



Ändringar i Vipu 

• Ändringar på flikarna 

– Stödsökande och stöd som söks 

– Vipurådgivaren  

– Sammandrag och sändning 

 





Nytt på fliken Stödsökande och stöd 
som söks 

Aktiv jordbrukare 

- Nytt: välj vad du administrerar 



Ung jordbrukare 

- Nytt: uppgifterna i bunden form 



Vipurådgivaren  

• En instruktionslänk 
läggs ut på Mavis 
webbplats 

 Lista över vad 
Vipurådgivaren 
kontrollerar och vissa 
saker som den INTE 
kontrollerar.  



Fliken Sammandrag och sändning 

• Sökanden kan än en 
gång kontrollera vad 
han/hon kryssat för 

• Från blanketten 
bekant försäkran om 
att sökanden vet vad 
han/hon ansöker om 
och har läst 
stödvillkoren. 



Ansökningsguide 2016 

• Guiden trycks inte 

• Läs på adressen www.mavi.fi/ansökningsguide 

• Publiceras i mars 

• Uppbyggnad 2016 

– Basguide till stödansökan 

– Stöden i den samlade stödansökan 

– Bilagor 

http://www.mavi.fi/ansökningsguide




Blanketter  

• Blanketterna för den samlade stödansökan 
2016 

– 101A, 101B, 101D, 102A, 102B, 102C, 456, 457 

– Obligatoriska blanketter att lämna in 

• Slopade blanketter 

– 117 Anmälan om ändring av såningsarealer 

– 101C Ansökan om nationellt husdjursstöd för 
hästar 



De viktigaste ändringarna i 
blanketterna 

• 101A  uppdateringar av datum 

• 101B  se bilder  

• 101D  inga ändringar 

• 102A  uppdateringar av datum 

• 102B  ett par preciseringar, se bild 

• 102C  datum, ny kolumn, se bild 

• 456 och 457  inga ändringar 
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Ifyllnadsanvisningar och de viktigaste 
ändringarna 

• Sådant som hör till Ansökningsguiden har 
flyttats över från ifyllnadsanvisningarna 

– De finns inte heller i Vipu, nu kan man vid behov 
länka till Ansökningsguiden.  

– Bl.a. en egen bilaga om skärgårdskommunerna 



Material som skickas till jordbrukarna 

• Postas i april 
• Påminnelse om stödansökan 
• Sammandragsutskrift (baserar sig på 2015 års uppgifter) 

– Uppgifter om sökanden 
– Förbindelser  och avtal som är i kraft/har sökts 
– Anmälningar om deltagande 
– Uppgifter om stöd till unga jordbrukare 
– Skiftesuppgifter  

• Nytt år 2016 (sammanställning av styckena Nytt 2016 i 
Ansökningsguiden). 

• Vid behov: Beslut om upphävande av överlopps 
stödrättigheter (NTM-centralen fattar beslut, ingår i 
postningen av praktiska skäl) 





Tack! 


