Umsóknarblað til stuðul av játtanini til
grønmetisframleiðslu í Føroyum
Umsøkjari:
Felag:

Telefon:

Navn:

Teldupostur:

Bústaður:

V-tal / P-tal:

Bygd / býur:

Konto:

MVG-skrásettur:

Ja:

Nei:

Umsókn um stuðul til grønmetisframleiðslu í Føroyum.
Í Løgtingsfíggjarlógini fyri 2022 eru játtaðar 800 túsund krónur til at stuðla grønmetisframleiðslu í
Føroyum. Endamálið við játtanini er at økja um vitan, royndir og kunnleika, sum kunnu vera við til at
menna framleiðsluna av dygdargóðum grønmeti, sum verður framleitt í Føroyum. Stuðul kann veitast
einstaklingum, feløgum og felagsskapum. Játtanin verður umsitin av Búnaðarstovuni. Síðsta freist at
søkja um stuðul av játtanini fyri 2022 er hin 01.03.2022. Reglugerðin um treytirnar fyri veiting av
stuðulsjáttan til grønmetisframleiðslu í Føroyum er tøk á
www.bst.fo.
Reglugerðin kann eisini lesast á síðu 4 og 5 á umsóknarblaðnum.

Umsókn
Heitið á umsóknini:

Av tí, at Búnaðarstovan kunnar á heimasíðuni um verkætlanir, ið verða stuðlaðar, eigur heitið at vera á føroyskum og at geva eina stutta og greiða lýsing
av, hvat umsóknin snýr seg um.

Aðrir luttakarar í verkætlanini:

Um aðrir luttakarar eru við í verkætlanini, skulu teir og teirra bústaðir lýsast í hesum teigi.
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Um talan er um verkligar royndir:
Í hvørji markatalsbygd og á hvørjum matr. nr. verður verkætlanin framd:
Um
Um talan
talan er
er um
um staðseting
staðseting áá fleiri
fleiri støðum,
støðum, skrivið
skrivið tá
tá øll.
øll.

Hvør eigur ella umsitur lendið, har verkætlanin/royndin skal vera:

Um talan er um staðseting hjá fleiri eigarum/umsitarum, skrivið tá allar.
Um talan er um staðseting hjá fleiri eigarum/umsitarum, skrivið tá allar.

Hvussu stórt er lendið í vídd, har verkætlanin/royndin skal vera:
Um talan er um staðseting á fleiri støðum, skrivið tá víddina á hvørjum luti sær og telji somuleiðis saman.

Eru kort og/ella myndir av lendinum við umsóknini?:

Gott kortgrundarlag, myndatilfar o.tíl. lættir m.a. um viðgerðina av umsóknini. Leggið hesi við sum talmerkt fylgiskjal.

Hvat grønmeti er ætlanin at velta, og hvussu samsvarar hettar við reglugerðina fyri játtanina:

Greiðið frá um, hvørjar vøkstrir, ið ætlanin er at velta, um marknaðarmøguleikar o.tíl. Greiðið somuleiðis frá, hvussu ætlanin samsvarar við
endamálið við játtanini.

Um talan er um ástøðiligar ella bókligar royndir, netverk, tiltøk o.tíl.:
Hvørji evni, spurningar ella t.d. trupulleikar miðar umsóknin eftir at viðgera, loysa ella bøta
um:

Greiðið frá tí evni, miðað verður eftir at arbeiða við, og hvussu arbeiðsgongdin er løgd til rættis. Vísið t.d. á spurdómar, trupulleikar e.tíl., ið ætlanin
er at viðgera. Greiðið frá, hvør tekur sær av teimum ymsu, ætlaðu uppgávunum, hvussu tíðarætlanin er skipað, hvussu førleikin er til tær ymsu
uppgávurnar, o.s.fr. Um ætlanin er meira útgreinað, enn pláss er fyri her, kann ein gjøllari lýsing leggjast við sum talmerkt fylgiskjal.

Arbeiðsgongd:
Lýsing av hvussu verkætlanin verður framd í verki:

Greiðið frá, hvussu arbeiðsgongdin við verkætlanini er løgd til rættis. Vís t.d. á, hvør ið tekur sær av teimum ymsu, ætlaðu uppgávunum,
hvussu tíðarætlanin er skipað, hvussu førleikin er til tær ymsu uppgávurnar, o.s.fr. Um ætlanin er meira útgreinað, enn pláss er fyri her, kann
ein gjøllari lýsing leggjast við sum talmerkt fylgiskjal.

Verkætlanin byrjar:

Verkætlanin endar:

Stuðul kann bert latast til arbeiði, sum er framt í stuðulsárinum. Gongur verkætlanin yvir fleiri ár, má søkjast av nýggjum á hvørjum ári. At
stuðul er latin eitt árið, er ikki trygd fyri, at stuðul verður latin aftur komandi árið.
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Fíggjarætlan (samandráttur):
Útreiðslur til lønir:
Útreiðslur til keyp av plantutilfari:
Útreiðslur til aðrar vørur:
Útreiðslur til tænastur:
Aðrar útreiðslur:
Útreiðslur samanlagt:
Eginfígging:
Stuðulsfígging frá Búnaðarstovuni:
Onnur fígging:
Inntøkur samanlagt:

Um fíggjarætlanin er meira útgreinað, enn umsóknarblaðið sýnir, kann fíggjarætlanin leggjast við sum talmerkt fylgiskjal.

Um verkætlanin gongur yvir fleiri ár, skal verða upplýst um, hvussu leingi, og hvussu
stóran stuðul, ætlanin er at søkja um næstu árini av játtanini til grønmetisstuðul:
Stuðul kann bert latast til arbeiði, sum er framt í stuðulsárinum. Gongur verkætlanin yvir fleiri ár, má søkjast av nýggjum á hvørjum ári. At stuðul
er latin eitt árið, er ikki trygd fyri, at stuðul verður latin aftur komandi árið. Um ætlanin er at halda fram í fleiri ár, skrivið so árstølini og ætlaðu
upphæddirnar.

Kunning:
Hvussu og nær verður frágreiðing um úrslitið av verkætlanini latin Búnaðarstovuni:
Búnaðarstovan leggur dent á, at úrslit av verkætlanum, sum verða stuðlaðar, kunnu leggjast á heimasíðuna og vera tøk hjá almenninginum, so
skjótt sum gjørligt. Frágreiðing (helst talgild) um úrslitið av verkætlanini skal latast Búnaðarstovuni, so skjótt verkætlanin er liðug, ella innan 1.
februar eftir lokið fíggjarár. At lata frágreiðing inn seinni krevur avtalu við Búnaðarstovuna.

Aðrar viðkomandi upplýsingar:
Eru aðrar upplýsingar um verkætlanina, sum kunnu hava týdning fyri viðgerðina av umsóknini:

Eru aðrar upplýsingar um verkætlanina, ið verða mettar viðkomandi fyri viðgerðina av umsóknini á Búnaðarstovuni, kunnu tær skrivast í
henda teigin. Eru fleiri upplýsingar enn enn pláss er fyri her, kann ein gjøllari lýsing leggjast við sum talmerkt fylgiskjal.

Fylgiskjøl:
Hvussu nógv fylgiskjøl eru knýtt at umsóknarblaðnum:
Skrivið samlaða talið av fylgiskjølum.

Eg vátti at hava kunnað meg við treytirnar fyri stuðlinum.
Eg vátti somuleiðis, at givnu upplýsingar eru rættar.

staður

dagfesting

undirskrift umsøkjarans
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