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Till sökande av skolmjölksstöd

Skolmjölksstöd andra halvåret 20091
NYHET
Vi har nytt faxnummer. Det nya faxnumret är

036-15 59 95.

ANSÖKNINGSPERIOD
Du ska skicka in din ansökan om utbetalning av skolmjölksstöd tillsammans
med din ändringsanmälan för andra halvåret 2009 (HT2009). För att du inte
ska få avdrag på stödet måste ansökan ha kommit in till Jordbruksverket
senast den 31 mars 2010. I tabellen kan du se hur mycket ditt stöd minskar
om du skickar in din ansökan försent.
Fr.o.m 1 januari t.o.m. 31 mars 2010

Du får inget avdrag på stödbeloppet

Fr.o.m. 1 april t.o.m 30 april 2010

Du får 5 % avdrag på stödbeloppet

Fr.o.m. 1 maj t.o.m 31 maj 2010

Du får 10 % avdrag på stödbeloppet

Fr.o.m. 1 juni -

Du får inget stöd

Har du en leverantör som söker ditt stöd gäller andra datum. Se närmare
information på www.jordbruksverket/stöd/marknadsstöd/skolmjölksstöd under:
Så här söker du stöd för HT 2009.
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Observera att nyhetsbrevet inte är heltäckande, utan ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket.
Nyhetsbrevet ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är gällande rätt. De fullständiga
reglerna hittar du i kommissionens förordning (EG) nr 657/2008.

PRODUKTER SOM DU KAN FÅ STÖD FÖR
Dessa produkter kan du få stöd för andra halvåret 2009.
Kategori

Produkt

Stödbelopp kr/kg

I:1

Mjölk, oavsett fetthalt

1,9625

I:3

Naturell yoghurt och
naturell filmjölk, oavsett
fetthalt

1,9625

V:4

Hårdost, oavsett fetthalt

15,0132

DU SÖKER ENKLAST PÅ E-TJÄNSTEN FÖR SKOLMJÖLK
Du vet väl att du kan uppdatera elevantal, förskoledagar med mera, samt söka
stödet via vår e-tjänst. Det du behöver är att anmäla dig hos oss och skaffa en
e-legitimation. Mer information finns på skolmjölkssidorna på vår webbplats.
BLANKETTER
Vill du använda blankett ska du använda blanketterna ”Ansökan –utbetalning
av stöd” samt ”Beräkningsunderlag”. Du hittar dem på vår webbplats.
”Ändringsanmälan” för nästkommande period får du tillsammans med ditt
utbetalningsbesked. ”Ändringsanmälan” går INTE att hämta från vår
webbplats. Saknar du ändringsanmälan får du ringa till oss för att beställa en
ny.
MER INFORMATION
Du hittar mer information samt blanketter på
www.jordbruksverket.se/stöd/marknadsstöd/skolmjölksstöd.
Regler och villkor om skolmjölk finns i vägledningen Skolmjölkstöd.

Kontaktpersoner:
Ann-Christin Anehagen
Tel: 036-15 59 54
ann-christin.anehagen@jordbruksverket.se
Karin Axelsson
Tel: 036-15 50 86
karin.axelsson@jordbruksverket.se

