
NTM-centralens anteckningar
Projektets nummer

1. Sökande

Telefonnummer

Mottagare och mottagningsdatum

Initialerna för den som registrerat 
uppgifterna och datum

Initialerna för den som granskat registreringen;
datum

Namn FO-nummer/personbeteckning Lägenhetssignum

Utdelningsadress

ANSÖKAN 
Ersättning för icke-produktiva investeringar
Anläggning av våtmark 

Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling:

Europa investerar i landsbygdsområden

Ansökan med bilagor lämnas in till NTM-centralen 
senast 15.6.2022.

Blankett 195

Utdelningsadress Postnummer och postanstalt

Telefon E-post

Projektets ansvarsperson och dennes ställning i organisationen (föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar)

Kommun där gårdsbruket är beläget vid tidpunkten för genomförandet Kommun där gårdsbruket är beläget

Postnummer och postanstalt

2. Skiftesuppgifter
Ersättning söks för följande åkerskiften

Basskiftets namn Signum Areal, ha **) Basskiftets namn Signum Areal, ha **)

Areal totalt ha   **) Uppge efter arealen om skiftet är eget (E) eller arrenderat (A).

3. Ansökan om ersättning i form av engångsersättning
Eftersom kostnadsförslaget för genomförande av projektet blir under 100 000 euro, ansökar jag om att ersättningen beviljas genom 
förfarande med engångsersättning.

Ja Nej

Vilket stöd:
Får arealen annat stöd? (T.ex om den finns i Naturskyddsområden)



4. Sökandens försäkran och samtycke

Ort och tid Sökandens underskrifter och namnförtydligande (för personer med namnteckningsrätt)

BILAGOR: 

Plan (kostnadsförslag ingår)
En lägeskarta över projektet
En karta över projektområdet 
Arrendeavtal
En kopia av föreningens eller den vattenrättsliga sammanslutningens mötesprotokoll
Utredning över den registrerade föreningens eller det vattenrättsliga sammanslutningens namnteckningsrätt
Utredningar över ägande- och besittningsrätten
Andra uppgifter som anses vara nödvändiga

Sökanden har satt sig in i ansökningsanvisningarna och försäkrar att de uppgifter som ges i denna ansökan och dess bilagor är riktiga. 
Sökanden samtycker till att lämna de ytterligare utredningar sombehövs för att avgöra ansökan och samtycker till att det utförs inspektion 
av verksamheten på det objekt som är föremål för ansökan.

Sökanden samtycker till att jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, närings- trafik- och miljöcentralen och personer som dessa 
bemyndigat har rätt att för avgörande av denna ansökan, betalning av ersättning och för övervakningen och uppföljningen, av sökanden få 
de uppgifter som behövs och utföra tillsyn hos ersättningstagaren på det sätt som föreskrivs i lagen om vissa programbaserade 
ersättningar till jordbrukare eller med stöd av den.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan behöva uppgifter från olika myndigheter för beredningen och övervakningen av 
finansieringsbeslutet. Sökanden samtycker till att närings-, trafik- och miljöcentralen utan hinder av bestämmelserna om sekretess för 
affärs- eller yrkeshemligheten för att skaffa uppgifter om sökanden och detta projekt får vara i kontakt med dessa myndigheter och 
offentliga finansiärer samt md andra finansiärer som anges i finansieringsplanen.
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