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1. Grunnopplysninger

Opplysninger om foretaket

Navn på foretak Organisasjonsnummer

Kontaktperson E-post

Opplysninger om søker

Navn på søker Fødselsnummer

Telefonnummer E-post

Tilskuddet blir utbetalt til dette kontonummeret
Kontonummer

Målform for vedtaksbrev og andre meldinger til søker       Nynorsk      Bokmål

2. Søknadsopplysninger

Grunnvilkår
Pelsdyroppdrettere som er berettiget kompensasjon i henhold til forskrift 27. november 2019 om kompensasjon etter avvikling av hold av 
pelsdyr, kan søke om tilskudd til kompetanseheving. 
Dersom pelsdyroppdretter samtykker, kan annen person med særlig tilknytning til pelsdyrforetaket motta kompetansemidler istedenfor pels-
dyroppdretter. 
Personer som har overtatt landbrukseiendom hvor den tidligere eieren drev pelsdyrproduksjon 15. januar 2018, kan motta kompetansemidler i 
stedet for pelsdyroppdretteren.

Ble det holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018?     Ja      Nei 

Var det opphold i pelsdyrproduksjon 15. januar 2018?     Ja      Nei

Hvis det forelå midlertidig opphold 15 januar. 2018 kan du allikevel har rett på tilskudd. 
Hvis du svarte JA i spørsmålet ovenfor; hva er årsaken til oppholdet? (kryss av nedenfor)

    Deltok i organisert opplegg for sanering av smittsom dyresykdom med sikte på å gjenoppta produksjonen

    Tvingende grunner utenfor pelsdyroppdretters kontroll (må foreligge dispensasjon)

Eiendom og tilknytning

Oppgi eiendommen for pelsdyrholdet

Kommunenr./Gnr./Bnr./Fnr.

Hva er din tilknytning til pelsdyrproduksjonen?

    Pelsdyroppdretter      Person som har overtatt pelsdyrforetaket    Person med særlig tilknytning til pelsdyrforetaket
Hvis du har «særlig tilknytning» til pelsdyrforetaket, utdyp din tilknytning til foretaket

Dersom du ikke er pelsdyroppdretter, må samtykke fra pelsdyroppdretter forligge for at din søknad om tilskudd vil bli behandlet. Samtykket 
legges ved søknad som vedlegg.



ve
rs

jo
n 

1.
1 

- 1
9.

08
.2

02
0

LDIR-289 B Landbruksdirektoratet - Søknad om tilskudd til kompetanseheving for pelsdyroppdrettere
side 2 av 2

Kompetanseheving

Tilskuddsordningen skal bidra til at det kan gjennomføres nødvendig arbeidsrettet kompetansehevingen for å kunne få annet inntektsgivende 
arbeid etter avvikling av hold av pelsdyr.

Har du tidligere fått innvilget tilskudd til kompetanseheving etter forskrift om tilskudd for kompetanseheving for pelsdyroppdrettere?
 Ja      Nei

Gjennomføringsperiode
Dato f.o.m.(dd.mm.åååå)        Dato t.o.m.(dd.mm.åååå)

Søknadsbeløp og kostnadsoverslag

Det kan gis tilskudd med inntil 100 000 kroner per søker.

Søknadsbeløp Totalt kostnad kompetansehevingstiltak

Du må legge ved kostnadsoverslag som vedlegg til søknaden.

Mottar du annen form for offentlig støtte i gjennomføringsperioden (f.eks fra Lånekassen eller NAV)?

 Ja      Nei

Dersom ja, fra hvem og hvor mye støtte forventes mottatt i angitt gjennomføringsperiode?

3. Vedlegg
Dokumentasjon på grunnvilkår

• Dokumentasjon på opphold i pelsdyrholdet 15 januar 2018, hvis du har hatt opphold.
• Dokumentasjon på aktivitetsforbud iht. dyrevelferdsloven av 19. juni 2009 nr. 97 § 33, hvis du har hatt aktivitetsforbud.

Dokumentasjon på kompetanseheving
• Dokumentasjon på din kompetanse og utdanning før kompetanseheving er gjennomført.
• Opplysninger om dine utsikter for inntektsgivende arbeid dersom du ikke gjennomfører kompetansehevingstiltak.
• Dokumentasjon på hvilke kompetansehevingstiltak du skal gjennomføre og kostnadsoverslag på tiltaket.
• Dokumentasjon som beskriver hvorfor det kompetanshevingstiltaket er relevant for framtidig inntektsgivende arbeid.
• Opplysninger om hvilket inntektsgivende arbeid kompetansehevingstiltaket kan resultere i.

4. Bekreftelse på søknadsopplysninger

Jeg bekrefter at
• det ble holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018
• dersom jeg har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt
• søknaden sendes til Landbruksdirektoratet

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Sted og dato Underskrift 


	Navn på foretak: 
	Organisasjonsnummer: 
	Kontaktperson: 
	Epost: 
	Navn på søker: 
	Fødselsnummer: 
	Telefonnummer: 
	Epost_2: 
	Kontonummer: 
	Nynorsk: Off
	Bokmål: Off
	Deltok i organisert opplegg for sanering av smittsom dyresykdom med sikte på å gjenoppta produksjonen: Off
	Tvingende grunner utenfor pelsdyroppdretters kontroll må foreligge dispensasjon: Off
	KommunenrGnrBnrFnr: 
	Pelsdyroppdretter: Off
	Person som har overtatt pelsdyrforetaket: Off
	Person med særlig tilknytning til pelsdyrforetaket: Off
	Hvis du har særlig tilknytning til pelsdyrforetaket utdyp din tilknytning til foretaket: 
	Ja: Off
	Nei: Off
	Dato fomddmmåååå: 
	Dato tomddmmåååå: 
	Søknadsbeløp: 
	Totalt kostnad kompetansehevingstiltak: 
	Ja_2: Off
	Nei_2: Off
	Dersom ja fra hvem og hvor mye støtte forventes mottatt i angitt gjennomføringsperiode: 
	Sted og dato: 
	Tøm skjema: 
	Pelsdyrproduksjon 15: 
	 jan 2018_Ja: Off
	 jan 2018_Nei: Off

	Opphold pelsdyrprod: 
	 15: 
	 jan 2018_Ja: Off
	 jan: 
	 2018_Nei: Off





