KAP. 5. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL TILTAK I LANDBRUKET

Tilskuddet gjelder for mindre enkeltstående tiltak i landbruket med et totalt kapitalbehov
mindre enn 500 000 kroner og det kan utbetales inntil 50 000 kroner.
Søknadsfrist for tilskudd til enkeltstående tiltak i landbruket er 1. mars
Følgende kan søke om tilskudd til enkeltstående tiltak i landbruket:




Etablerte og registrerte landbruksvirksomheter i Hol kommune
Nye eiere ved overdragelse av landbrukseiendom
Etablerte samarbeidsprosjekter og fellestiltak i landbruket

Det kan gis tilskudd til følgende formål:












Rehabilitering av anlegg og bygninger
Sikkerhetstiltak, herunder brannforebyggende tiltak
Nydyrking/grøfting/profilering
Vanningsanlegg/vannkilder
Tekniske miljøtiltak
Gårdsoverdragelse
Landbruksveger
Skogbruk
Arbeidsmiljø
Kjøp av melkekvoter til eget bruk

Se for øvrig utfyllende retningslinjer i vedlegg 1.
Det gis ikke tilskudd til:





Transportmidler, leasingbiler (firmabiler) og vedlikehold av disse
Driftstilskudd
Eiendomserverv
Aksjekjøp, emisjon eller medlemsinnskudd i andre organisasjoner

Krav til dokumentasjon:








Organisasjonsnummer
Et nøyaktig kostnadsoverslag. For bygningstekniske investeringer kreves det innhentet
tilbud eller dokumentert kostnadsoverslag
Budsjett
Utfyllende beskrivelse av tiltaket
Dersom søker har mottatt eller fått tilsagn om annen offentlig finansiell støtte plikter
søker å opplyse om dette i søknaden
Alle fakturaer skal være adressert til søkers virksomhet og være betalt fra søkers konto,
og skal være påført organisasjonsnummeret til selger, leverandør eller tjenesteyter.
Ved søknad til kjøp av melkekvoter må søker dokumentere at det er aktiv drift på
gården
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Utbetaling:
1. Når det i prosjektet har påløpt mer enn halvparten av budsjetterte kostnader, kan
halvparten av innvilget tilskudd utbetales. Påløpte kostnader skal dokumenteres og
bekreftes av godkjent regnskapsfører
2. Når tiltaket er gjennomført skal det leveres en sluttrapport med tilhørende godkjent
regnskap
3. Tilskuddet utbetales forholdsmessig etter godkjent regnskap, dog ikke utover vedtatt
tilsagnsbeløp
4. Hvis ikke tilskuddet er anmodet utbetalt i samsvar med vedtektene innen 2 år fra
vedtaksdato, vil tilskuddet automatisk bortfalle og føres tilbake til kraftfondet. Det kan
søkes om utsettelse. Søknad om utsettelse må være velbegrunnet og sendes Hol
kommune senest 6 måneder før fristens utløp
5. Virksomhet som har mottatt tilskudd, får en bindingstid i Hol kommune på 5 år, og
regnskap for driften skal være tilgjengelig for Hol kommune de første 5 år etter at
tilskuddet blir gitt
6. Dersom virksomheten opphører før bindingstiden er ute, kan tilskuddet kreves
tilbakebetalt

1

Vedlegg 1.

Utfyllende retningslinjer for søknad om midler til mindre tiltak i landbruket
a. NYDYRKING/GRØFTING/PROFILERING
Det kan etter søknad gjevast tilskott til nydyrking, grøfting og profilering av dyrka mark. Ved
vurdering av tilskott skal det leggjast vekt på økonomien i prosjektet. Bruk med lite spreieareal vert prioritert.
b. VATNINGSANLEGG/VASSKJELDER
Det kan gjevast tilskott til husdyrbruk som oppfyller krava til produksjonstilskot. Det kan og
gjevast tilskot til utbedring/nyanlegg av vasskjelder for å oppfylle dei nye krava til slike.
c. TEKNISKE MILJØTILTAK
Planlegging og prioritering av miljøtiltak fylgjer dei statlege retningslinjene. Tiltak som sikrar
og fremmar arbeidsmiljøet på bruket vert rekna som tekniske miljøtiltak og kan få tilskott.
Fôrtørke og brannsikringstiltak kan vere slike tiltak.
d. GARDSOVERDRAGING
Ved overdraging av gard kan det gjevast tilskot til nye brukarar under 30 år. Det er ein
føresetnad at det skal vere husdyr på bruket. Søkjaren må vere busett i Hol og ha overteke siste
året. Tilskotet kan nyttast til investeringar, utarbeiding av driftsplan for bruket eller kostnader
ved gardsoverdraging. Må oppfylle kravet til MVA-registrering.
e. LANDBRUKSVEGAR
Det kan gjevast tilskot til:
- vegar som held vegklasse-standard, jfr. normalar utarbeidd av Landbruksdepartementet
og som er godkjent av kommunen etter særlovane i landbruket eller av plan- og
bygningslova.
- utbetring av flaskehalsar, samt oppgradering av hovudvegnettet i skogen.
Samarbeidstiltak/fellestiltak og bilvegar vert prioritert framfor enkeltanlegg og traktorvegar.
Tilskotsprosent for det enkelte veganlegg går fram av poengutrekning jfr. statstilskot.
f. SKOGBRUK
Det kan gjevast tilskott til langsiktige investeringar som er i tråd med Oversiktsplan for
skogbruket i Hol kommune.
-skogkultur: Tiltak innan kvalitetskogskjøtsel der forynging av skogareala,
ungskogpleie og fyrstegongstynning av furu og lauv vert prioriterte tiltak.
Midlar frå legat og tilskot skal tilsaman ikkje overstige 30%. Til skogkultur
ser ein vekk frå kravet om 1/10 G.
-takst og planlegging: Områdetakster for kommunen der
skogbruksressursar og miljøverdiar vert kartlagt for heile kommunen.
-foredling: Tiltak som betrar virkesavsetninga av fjellskogen i kommunen,
spesielt av furu, skal prioriterast.
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g. ARBEIDSMILJØ
Det kan gjevast tilskot til helse-, miljø- og sikkerheitstiltak. Døme på tiltak; sikring av siloar,
høytørker, låvebruer o.l.
Samt helsefremmande tiltak/investeringar som kan sikre brukers arbeidsplass på garden.
Døme på tiltak er heve/senkbar mjølkestall, automatiske avtakarar, skinnebane for
mjølkeorgan, enklare forhandtering, hjulgrabb, silorivar og liknande forutsatt at det ikkje er gitt
anna offentleg tilskot til tiltaket. Det må foreligge uttale frå landbrukshelsa og doktor.
h. ANDRE TILTAK
Etter søknad kan det bevilgast tilskot til andre tiltak med landbruksprofil.
Døme på tiltak: Stimulere til stølsdrift med mjølkeproduksjon, ulike tiltak for småfehald
(småfelag, tilsyn, sauesank osb), andre lag og organisasjonar, tilleggsnæringar på
gardsbruk, utnytting av utmarksressurser.
Kurs/studieringar med landbruksprofil og som vil gi brukaren grunnlag for å styrke
næringsverksemda på garden. Søkar kan vera enkeltpersonar eller faglag i Hol. Kan ikkje vera
del av eit etablerstipend. Regnskap og rapport må framleggast før sluttutbetaling av tilskot.

Det vises for øvrig til retningslinjene kapittel 5.
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