Ansökan om stöd

ANSÖKAN OM STÖD 2021
Härmed ansöker nedanstående företag om stöd för sin verksamhet enligt förordning
(EU) nr 702/2014 1
Företagsnamn
Organisationsnummer
Anläggningsnummer
Adress

Naturaförmån i form av subventionerad
tjänst (minskning av avgift för slaktkontroll)

Typ av stöd

Beskrivning av verksamheten (slakt och/eller vilthantering 2021)
Välj ett av alternativen nedan
☐

Avseende beskrivningen hänvisas till inlämnade uppgifter avseende
slaktplanering för 2021 (önskat slaktschema) enligt LIVSFS 2019:4

☐

Beskrivning bifogas.

Ansökan avser stöd i form av minskad avgift för följande:

☐

Planerad kontroll vid slakterier och vilthanteringsanläggningar med liten
produktion
och/eller
kostnader som uppstår i anslutning till kontroller vid slakterier och
vilthanteringsanläggningar med syftet att förebygga, kontrollera och utrota
djursjukdomar inom primär jordbruksproduktion

I egenskap av behörig/a firmatecknare försäkrar jag/vi att uppgifterna i blanketten är
riktiga och fullständiga samt att jag/vi har tagit del av villkoren för stöd på följande sida.
Namnteckning
Namnförtydligande
Datum

1
Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruksoch skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Postadress

Box 622
751 26 Uppsala

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnummer

Leveransadress

Telefax

Internet

VAT-nummer

Hamnesplanaden 5
Strandbodgatan 4
753 23 Uppsala

018-17 55 00
018-10 58 48

livsmedelsverket@slv.se
www.livsmedelsverket.se

202100-1850

SE202100185001

Innehar F-skattebevis
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Ansökan om stöd

Villkor för stöd
Minskning av slakteriavgifter medges under förutsättning att:
1. Ansökan om stöd ska ha inkommit till Livsmedelsverket dagen före den första
slaktdagen 2021.
2. Företaget åtar sig att använda stödet i enlighet med de villkor som uppställs i
Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2021.
3. Företaget åtar sig att betala full avgift om inte stödet används i enlighet med
punkt 2 ovan.
4. Företaget åtar sig att till Livsmedelsverket lämna de uppgifter som krävs för att
Livsmedelsverket ska kunna uppfylla kraven på offentliggörande och
rapportering enligt förordning (EU) nr 702/2014. Information finns på
Livsmedelsverkets webbplats.
5. Företaget inte är i ekonomiska svårigheter i enlighet med artikel 2.14 i
förordning (EU) nr 702/2014. Det kan t.ex. handla om konkurs eller
företagsrekonstruktion.

