UMSÓKN
um stuðul til føroysk húsdjór - verkætlan
Stuðul til føroysk húsdjór verður veittur við heimild í løgtingslóg nr. 18 frá 4. mai 1961 og
kunngerð nr. 76 frá 15. mai 2018 um stuðul til landbúnaðin og løgtingslóg nr. 32 frá 6. mars
2003 og kunngerð nr. 99 frá 4. november 2010. Stuðul kann verða veittur til verkætlanir.
Stuðul til føroysk húsdjór er undantikin kravinum um bókhaldsskyldu og MVG-skráseting.
Verkætlanin skal hava til endamáls at:
menna, styrkja ella bøta um einstøku stovnarnar av føroyskum húsdýrum, til tess at hesir
framhaldandi kunnu mynda ein týðandi part av føroyska samleikanum. Umframt at verja og
varðveita føroysk húsdýr og teirra serligu eyðkenni, soleiðis at tey ikki forkomast ella fara fyri skeyti.
Umsóknin skal vera Búnaðarstovuni í hendi í seinasta lagi hin 31. desember.
Umsøkjari:
Navn:
Bústaður:
Bygd:
Tlf. nr.
Teldupostur:
Konto nr.
V-tal / føðingardagur

MVG-skrásettur:

Arbeiðsstaður fyri verkætlanina:
Heiti á verkætlanini:
Nágreinilig lýsing av
endamálinum við verkætlanini:
(kann eisini leggjast við)
Tíðarskeið fyri verkætlanina:
Mettur kostnaður:
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Er fígging fingin aðrastaðni:
Um ja, hvaðani:

Aðrir luttakarar í verkætlanini:

Undirritaði váttar hervið, at givnu upplýsingar eru rættar og góðtaki, at Búnaðarstovan kann
krevja skjalprógv fyri, at upplýsingarnar eru rættar:
, tann
Staður

Dagfesting

Navn

Undirskrift

Verður staðfest, at upplýsingarnar ikki eru rættar, er Búnaðarstovuni heimilað at krevja stuðulin
afturrindaðan.

Til Búnaðarstovnuna at fylla út:
Stuðul játtaður, hin:
Dagfesting og undirskrift

Stuðul ikki játtaður, hin:
Dagfesting og undirskrift

Grundgeving:
Stuðulin, sum veittur verður, kann í mesta lagi svara til metta kostnaðin, ella so langt játtanin
til samlaða stuðulin á hesi konto røkkur. Stuðulin verður útgoldin, tá arbeiðið er sýnað av
Búnaðarstovuni og mett at vera liðugt. Vísandi til ásetingarnar í §§ 20, 21 og 22 í kunngerð nr.
125 frá 19. september 2011 um lógarbundna játtan og stuðulsjáttan, skal roknskapur ella frágreiðing latast Búnaðarstovuni í síðsta lagi 1. februar árið eftir, at stuðulin er latin, ella tá verkætlanin, sum stuðul er játtaður til, er liðug.
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