
BYTE AV SÖKANDE
 – ansökan om stöd
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A. Uppgifter om överlåtare (observera att bara juridiska personer ska ange sin adress här)
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Organisations- eller personnummerNamn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

C. Uppgifter om överlåtarens ansökan eller beslut om stöd

Organisations- eller personnummer

E-postadress

E-postadress

Namn på ansökan om stöd Journalnummer

D. Om myndigheten inte beviljar ansökan om byte av sökande eller byte av stödmottagare

Vill du som är överlåtare i denna ansökan stå kvar som sökande för ansökan om stöd, eller stå kvar 
som stödmottagare för beslutet om stöd, om myndigheten inte beviljer denna ansökan om byte?

Ja Nej

B. Uppgifter om övertagare (observera att bara juridiska personer ska ange sin adress här)

Använd den här blanketten för att antingen

– byta sökande för en ansökan om stöd eller

– byta stödmottagare för ett beslut om stöd. 

Blanketten gäller ansökan eller beslut om 

 • företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering inom       
   landsbygdsprogrammet 2014–2020 

 • företagsstöd och projektstöd inom havs- och fiskeriprogrammet  
   2014–2020

 • projektstöd inom regional- och socialfondsprogrammet för lokalt    
      ledd utveckling 2014–2020.

Överlåtaren och övertagaren ska gemensamt fylla i blanketten.

Läs anvisningen till blanketten för att fylla i den på bästa sätt. Skicka 
den ifyllda blanketten till den myndighet som har tagit emot ansökan 
om stöd eller beviljat stödet.



E. Försäkran och underskrift

Försäkran från överlåtaren
Jag som överlåtare godkänner att övertagaren får tillgång till min ansökan om stöd och alla andra handlingar som gäller 
journalnumret ovan.

Försäkran från övertagaren
Jag som övertagare övertar samtliga rättigheter och skyldigheter i enlighet med ansökan om stöd eller beslutet om stöd 
med journalnumret ovan.

Försäkran från överlåtaren och övertagaren
Vi som överlåtare och övertagare försäkrar att vi är överens om att övertagaren ska stå som sökande för ansökan om stöd 
eller stå som stödmottagare för beslutet om stöd för projektet eller investeringen med journalnumret ovan.

E1.Överlåtare
Datum Underskrift av överlåtaren eller behörig företrädare för överlåtaren

Namnförtydligande

Datum Underskrift av övertagaren eller behörig företrädare för övertagaren

Namnförtydligande

E2.Övertagare

De uppgifter ni lämnat i ansökan använder Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, skogsstyrelsen, 
Havs- och vattenmyndigheten eller Tillväxtverket för hantering av stödet. Vi behandlar uppgifterna 
elektroniskt.

I övrigt hänvisar vi till personuppgiftlagen (1998:204).

Datum Underskrift av överlåtaren eller behörig företrädare för överlåtaren

Namnförtydligande

Datum Underskrift av övertagaren eller behörig företrädare för övertagaren

Namnförtydligande


	Text1: 
	Text2: 
	0: 
	1: 
	2: 

	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	0: 
	1: 
	2: 

	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Kryssruta9: Off
	Kryssruta10: Off
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 


