
14.3.2022  
 

  
 

Nyheter från östra Nylands landsbygdsförvaltning 
 

 

Välkommen till skolningstillfällen  
Stödinfon ordnas på webben   
Stödinfo-tillfället ordnas på finska på tisdagen den 29.3. kl. 9.30-12.30. Tillfället sparas och du kan 
följa videoinspelningen också senare. Anmälning till live-webinar hittar du här.  
 
Stödinfo-tillfället ordnas på svenska på torsdagen den 31.3. kl. 9.30-12.30. Tillfället sparas och du 
kan följa videoinspelningen också senare. Anmälning till live-webinar hittar du här.  
 
Ni har möljighet att komma på plats och följa med vårens stödskolning till landsbygdskansliet i 
Liljendal (Bäckasgränd 1A). Vi samlar deltagarantalet för att utrymmena skall räcka till. Anmäl dig 
här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tillfällen för ekologisk produktion på webben  
 

Ett ekowebinar ordnas på finska den 5.4. klo 9-12.30. Tillfället sparas och du kan följa 
videoinspelningen också senare.   Mera information hittar du på Nylandsbygd.fi-sidorna. 
 
 Ett ekowebinar ordnas på svenska 8.4. klo 9-12.30. Tillfället sparas och du kan följa 
videoinspelningen också senare.  Mera information hittar du på Nylandsbygd.fi-sidorna. 
 

Viktiga datum 

Anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion senast 30.4.2022. 

Huvudstödansökan och överföringar av stödrättigheter senast 15.6.2022. 

Ansökan om ekoförbindelse senast 15.6.2021. 

Program 

       Öppning 
       Aktuellt nu och CAP27 / SLC Nyland 
       Aktuellt / NSL 
       Förändringar i stödvillkoren / NTM-centralen i Nyland 
       Åkerövervakning — övervakningens framtid / NTM-centralen i 

Nyland 
       Djurstöd och -övervakning / NTM-centralen i Nyland 
       KIPSI-projektet / NTM-centralen i Nyland 
       Stödansökan / Landsbygdsnäringsmyndigheterna (SA-områdena) 

 



14.3.2022  
 

  
 

Växtskyddskurser på webben 
För fem år sedan slutförd skolningen och/eller examen utlöper i vår. Länken till webbexamen. 

Överföring av stödrättigheter  

Överföring av stödrättigheter (103A- och 103B-blanketter) ska returneras senast 15.6.2022. 
Stödrättigheter kan överföras bara till aktiva jordbrukare. Blanketter för stödrättsöverföringar kan 
också skannas per e-post till adressen maaseututoimi@loviisa.fi  

Beslutgarantin  
Ni har möjlighet att utnyttja beslutgarantin också i år. Blanketterna 103A+103B, som inlämnats till 
landsbygdsförvaltningen senast 31.3.2022 garanterar ett beslut senast 30.4. Därmed har Ni 
möjlighet att se stödrättigheternas uppdaterade situation i Vipu-tjänsten före huvudstödsansökan.  

Kontaktuppgifter och kundservice i landsbygdsförvaltningen  
Till samarbetsområdet hör Vanda, Helsingfors, Lovisa och Borgå städer samt Sibbo och Lappträsk 
kommuner. Samarbetsområdet har kanslier i Lovisa och Borgå.  

 
Än så länge jobbar vi huvudsakligt på distans. Vi betjänar er via telefon och e-post. Vid behov kan ni 
boka tid till kansliet. Personalens kontaktuppgifter hittar du här.   

 
Landsbygdsförvaltningens gemensamma e-post: maaseututoimi@loviisa.fi  
Postadress till landsbygdsförvaltningen: Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal  
 
Besöksadress till Lovisa kansli: Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal  
Besöksadress till Borgå kansli: Biskopsgatan 38 A, 06100 Borgå  
 
Dessutom hittar du oss på Facebook!  
 


