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Subsidieregeling Jonge Landbouwers
Introductie
De subsidieregeling jonge landbouwers wordt in 2013 opnieuw opengesteld
van 1 oktober tot en met 28 oktober. Naar verwachting worden vergelijkbare
eisen gesteld als bij de openstelling in 2012. Onderstaande voorwaarden
golden voor de regeling in 2012.
Subsidie
Deze subsidie is mogelijk voor landbouwondernemers die jonger zijn dan 40
jaar en maximaal 3 jaar geleden een bedrijf volledig hebben overgenomen of
zijn gestart. De landbouwondernemer beheert het bedrijf voor eigen rekening
en risico.
Er is subsidie mogelijk voor de volgende investeringscategorieën:
1. gebouwen; alle stallen, kassen, loodsen en schuren
Bijvoorbeeld een veldschuur, opslagschuur, wagen-/machineschuur,
werkplaats, hooiberg, stroberging, graanopslag en alles wat aard- en nagelvast
in of aan het gebouw gemonteerd is. Zoals stalinrichting en klimaatapparatuur.
2. machines en verplaatsbare installaties
Tractoren en alles wat daar als werktuig kan worden aangebouwd, aangehangen of aangekoppeld. Ook zelfrijdende of
anderszins voortbewogen machines of apparaten vallen onder deze categorie. Een melkrobot valt ook onder deze categorie.
3. grondverwerving
Landbouwgrond. Let op, maximaal 10% van het totale subsidiebedrag kan betrekking hebben op de aankoop van grond.
4. overige landbouwinvesteringen
Alles wat niet onder één van de andere categorieën valt. Bijvoorbeeld erfverharding, kavelpad, brug, sleufsilo, mestsilo,
mestzak, mestbassin, afdekzeil en kuubkisten. Ook allerlei losse zaken die geen machine of installatie zijn en die ook niet
direct aard- en nagelvast in of bij een gebouw horen vallen onder deze categorie.
De subsidiabele kosten bedragen niet meer dan € 80.000,--. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en is
minimaal € 5.000,-- en maximaal € 20.000,--.
Voorwaarden
Aan deze subsidieregeling zijn voorwaarden gesteld:
 Er mag pas worden geïnvesteerd op of na de datum van de toewijsbrief;
 Er wordt een lening afgesloten voor minimaal 3 jaar bij een kredietverstrekker. Deze wordt na de datum van de
toewijsbrief afgesloten en heeft tenminste de hoogte van de subsidiabele kosten;
 De investering is voor 1 juli 2015 afgerond.
Rol Subvention
Subvention kan het complete subsidietraject voor u verzorgen. Indien u meer informatie wenst, neem dan vrijblijvend contact
met ons op.
Subvention Ommen
0529 – 465 255

Subvention Gouda
0182 – 541 488

