Bidragsansökan
Stiftelsen Vallerstads Gård kan lämna bidrag till "mindre bemedlade jordbrukare" i Västbo(*), Östbo
och Mo härader då de på sina brukningsenheter utför något av nedanstående:
•
•
•
•
•

nydikning av försumpad mark
anläggning av betesvall (**)
plantering av gamla kalmarker (**)
byggande av skogbilväg
byggande av gödselvårdsanläggning

Stiftelsen har satt vissa gränser för hur bidragsbelopp beräknas bl a utifrån nedlagda kostander,
huruvida andra bidrag är sökta samt sökandens förmögenhet.
Stiftelsen kan frångå dessa riktlinjer om särskilda omständigheter föreligger.

Förmögenhetsberäkning *** (närmast föregående bokslutsdag/årsskifte)
Förmögenhet (SEK)
< 2 000 000
2 000 000 - 3 000 000
3 000 000 - 4 000 000

Bidrag i % av kostnader Max belopp per objekt (SEK)
30%
20%
10%

45 000
30 000
15 000

Förmögenhet överstigande 4 miljoner
utgår inget bidrag.
Fastigheter (taxeringsvärde)
Djur, lager, inventarier (bokf. värde)

+

Banktillgodohavanden
Aktier, andelar, värdepapper (dekl. värde)
Övriga tillgångar
Summa tillgångar
Skulder
Förmögenhet

+
+
+
=
=

Andra sökta bidrag
Bidragsgivare
Bidragsgivare
Bidragsgivare

Beviljat belopp (SEK)

*

Burseryd och Södra Hestra socknar är undantagna.

**

Beträffande "Anläggning av betesvall" samt "Plantering av gammal kalmark" så fattar styrelsen separata beslut
varje gång ansökan till dess ändamål kommer in.

***

Sambos/Makes/Makas förmögenhet räknas samman med sökandens. På anmodan ska lämnade
förmögenhetsuppgifter kunna styrkas efter taxeringsbeslut, årsbesked, deklaration, bokslut etc.

Mer information på www.vallerstadgard.se

Till styrelsen för Vallerstads Gård
Undertecknad anhåller om bidrag för utförda åtgärder enligt följande:
Bilagor till din ansökan.
•
•
•

Fakturakopior för nedanstående kostnader.
Sammanställning över eventuellt eget arbetet/egna maskiner.
Plan, karta eller skiss

Fakturerade kostnader ex moms

Eget arbete, egna maskiner
Eget arbete som motorsågsarbete,
röjningsarbete ersätt med 200 kr/h.

Nydikning av försumpad mark
Anläggning av betesvall
Plantering av gamla kalmarker
Byggande av skogsbilväg
Byggande av gödselvårdsanläggning
Summa SEK

Sökandes namn och adress:
Namn
Adress
Postnummer, postadress
Personnummer/Orgnummer
Postgironummer
Bankgironummer

Att i ansökan lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande försäkras

Ort

Datum (åååå-mm-dd)

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 december varje år.
Vallerstad Gård
Ölmestad Månsagård 2
330 21 Reftele

Mer information på www.vallerstadgard.se

