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Ansøgningsskemaet udfyldes ved at indtaste oplysninger i felterne.  Ved nogle felter vil der stå, at du skal vedhæfte de relevante bilag. Felter markeret med stjerne SKAL udfyldes, felter uden stjerne udfyldes, hvis de er relevante.  Tilskuddet ydes i henhold til bekendtgørelse nr. 1131 af 11/09/2018 om tilskud til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder samt tilhørende vejledning.  
Ansøgning om tilskud til
Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
 
Oplysninger om ansøger
Administrator
Hvis breve også ønskes sendt til andre end ejer, skal administrator felterne udfyldes. 
Hvis ansøgningen angår flere ejendomme, så skriv den primære            
Oplysninger om areal som skal ekstensiveres
sæt kryds x
*Er arealet beliggende i et Natura 2000-område?
(Der kan kun ansøges om tilskud til arealer, der er 100 % beliggende indenfor Natura 2000-områder)
(Der kan kun ansøges om tilskud til arealer, der er 100 % beliggende indenfor Natura 2000-områder)
*Er det samlede ansøgte areal minimum 1 ha?
*Hvis der er flere delarealer i ansøgningen: Er hvert areal minimum 1 ha?
(Det ansøgte areal skal være mindst 1 ha, for at det kan indstilles til tilsagn om tilskud)
(Hvert delareal skal være mindst 1 ha, for at det kan indstilles til tilsagn om tilskud)
(Denne tilskudsordning er kun forenelig med Pleje af græs- og naturarealer, 56/57 og 66/67)
*Har du modtaget eller ansøgt om andet tilskud til arealet?  Det gælder ikke grundbetaling og ø-støtte
 Hvis der svares ”ja” vedhæftes tilsagn ansøgningen.
(du skal vedhæfte en kopi af fredningsvedtægter eller servitut)
*Er arealet omfattet af en fredning eller anden servitut?
Oplysninger om bilag til ansøgning  
Kryds af hvilke bilag der vedhæftes din ansøgning. 
Bilag markerede med * skal altid vedhæftes, mens andre bilag skal vedhæftes, hvis de er relevante.
(der kan ikke søges om tilskud til arealer, der har fredskovspligt)
*Hvis der er flere delarealer i ansøgningen: Er hvert areal minimum 1 ha?
(der kan ikke søges om tilskud til arealer, der har fredskovspligt)
Evt. yderligere bemærkninger
Hvis der ved kontrol konstateres misbrug af tilskudsordningen, er jeg indforstået med at måtte tilbagebetale tilskuddet helt eller delvist med tillæg af renter, hvis Miljøstyrelsen træffer bestemmelser herom. Hvis de faktiske forhold ændres i forhold til det oplyste, forpligter jeg mig til straks at  underrette Miljøstyrelsen.
 
     Undertegnede erklærer,
·         At jeg er ejer af arealet.
·         At de anførte oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold og kan dokumenteres.
·         At jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
·         At projektet ikke strider mod gældende lovgivning og tinglyste begrænsninger i anvendelsen af ejendommen.
·         At jeg ikke er forpligtet til at gennemføre det ansøgte projekt efter lovgivning eller andre bestemmelser.
·         At jeg ikke modtager andet tilskud til det ansøgte.
·         At jeg er bekendt med betingelserne for tilskud og udbetaling heraf. 
·         At projektet ikke allerede er påbegyndt
·         At der ikke søges om tilskud til en kriseramt virksomhed, som defineret i EU-retningslinjerne for statsstøtte til Landbrugs- og Skovbrugssektoren.
Erklæring
Indsendelse af ansøgningen
 
Når skemaet er udfyldt, og du har fundet de relevante bilag, og har printet dine indtegnede arealer i MiljøGIS, sendes det hele i en e-mail til: privatskovtilskud@mst.dk. Hvis materialet ikke kan være i én e-mail, bruges den samme overskrift + løbende nummer, f.eks. kaldes mailen:” Ansøgning om tilskud til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder, del 1”. 
 
Hvis du ansøger med dit CPR-nr. opfordres du til at sende din ansøgning med sikker e-mail. Hvis du ikke kan sende med sikker e-mail fra din egen e-mail, kan du sende din ansøgning via din e-boks med vedhæftet ansøgningsblanket og bilag. Du skal adressere din ansøgning via e-boks til Miljøstyrelsen og skrive ”Ansøgning om tilskud til Sammenhængende arealer” i såvel emnefeltet og tekstfeltet.
 
Du skal være opmærksom på, at du vil modtage en kvittering i form af et autosvar på din ansøgning, umiddelbart efter ansøgningen er afsendt. Hvis du ikke modtager en kvittering, tyder det på, at ansøgningen ikke er blevet sendt korrekt. Prøv igen. 
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