Nu är det dags att ansöka om skolmjölksstöd
för vårterminen 2015
Nyhetsbrev Nr 2 2015

Nu är det dags att söka skolmjölksstöd för vårterminen 2015!
Du ska skicka in din ansökan om skolmjölksstöd till Jordbruksverket senast den 30
september 2015. Kommer ansökan in efter 30 september blir det avdrag på stödet.

Sök stödet via internettjänsten!





Det går fortare och är enklare att söka på internet än på pappersblankett.
Beräkningar och avdrag sker automatiskt.
Du kan enkelt summera alla inköp.
Om du missar något får du veta det direkt och du slipper skicka in onödiga
kompletteringar på papper.
 Automatiska kontroller minskar risken för fel som kan leda till avdrag på stödet. Om
det är fel i ansökan kommer vi att besöka dina skolor oftare för att göra kontroller.
Observera att även du som söker via internettjänsten ska skicka in de handlingar som
nämns i rubriken ”handlingar som du ska skicka in tillsammans med din ansökan”
Detta ska du göra när du är inloggad i e-tjänsten.
Gör så här!
1. Innan du börjar söka stödet på internet måste du anmäla dig. Det gör du enkelt på
blanketten ”Anmälan – elektronisk ansökan om skolmjölksstöd”.
2. När vi har fått anmälningsblanketten får du ett mail från oss med information om hur
du kommer igång.
3. Dags att söka stödet. Du hittar tjänsten för att söka skolmjölksstödet på
www.jordbruksverket.se. Där hittar du också information om hur du kommer igång.
Givetvis går det också bra att kontakta oss. Tänk på att du behöver e-legitimation för
att logga in.
Dessa produkter kan du få stöd för vårterminen 2015
Kategori
I1

Produkt

Mjölk

Stödbelopp kr/kg
1,7048

I3

Naturell yoghurt och naturell filmjölk,

1,7048

V4

Hårdost, oavsett fetthalt

13,0422

Handlingar som du ska skicka in tillsammans med din ansökan
Du som söker skolmjölksstödet via internettjänsten ska bifoga nedanstående handlingar när
du är inloggad i e-tjänsten.
Du som söker via blankett ska bifoga nedanstående handlingar till oss med post, fax eller
mail.
 Ett beräkningsunderlag för varje skola/förskola.
 Leveransstatistik eller fakturor/kvitton/följesedlar som styrker de kvantiteter som
anges i ansökan.
Söker du stödet på blankett ska du dessutom bifoga följande:
 En undertecknad ändringsanmälan som gäller för VT-2015
 Intyg som visar att ansökan är underskriven av behörig firmatecknare.

För dig som är leverantör
Du som söker stödet som leverantör ska utöver det underlag som nämns under rubriken
”handlingar som du ska skicka in tillsammans med din ansökan”, även skicka med bevis på
att stödet som betalades ut för föregående termin har betalats vidare till stödmottagarna. Det
du behöver skicka in är:
 Kontoutdrag från banken som visar att du har betalat ut stödet för föregående termin.
Om du behåller stödet ska du skicka in avtal eller liknande som bekräftar att du har
gjort en överenskommelse med stödmottagaren om detta.

Vill du veta mer?
Du kan läsa mer om skolmjölksstöd på www.jordbruksverket.se.
Om du vill ha hjälp eller har frågor är du välkommen att maila oss på
skolmjolk@jordbruksverket.se.
Det går också bra att kontakta oss på telefon och fax:
Katarina Nydestam
katarina.nydestam@jordbruksverket.se
036 - 15 64 31
Emmie Schedrin
emmie.schedrin@jordbruksverket.se
036 - 15 57 95
Ann-Christin Anehagen
ann-christin.anehagen@jordbruksverket.se 036 - 15 59 65
Mats Alstrand
mats.alstrand@jordbruksverket.se
036 - 15 63 24
Carina Karlsson
carina.carlsson@jordbruksverket.se
036 - 15 59 82
Faxnummer 036 – 15 59 65

