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EU-stöd till skolmjölken
EU-bidrag lämnas för mjölk och vissa mejeriprodukter, som utdelas till barn
och ungdom i skolor, förskolor och fritidshem.
Skolmjölksstödet omfattar elever och studerande som regelbundet deltar i
undervisningen i skolor och barn på förskolor och fritidshem.
Statens Jordbruksverk administrerar skolmjölksstödet samt kontrollerar att
bestämmelserna för stödet följs.
Vägledning till EU:s regler bifogas i ett exemplar till Inköpskontoret.
Formulär för ansökan kan rekvireras från Statens Jordbruksverk, 551 82
Jönköping, tfn nr 036-15 50 00 (interventionsenheten).
Förvaltningsmyndigheter exempelvis kommun och landsting som
administrerar skolor, förskolor och fritidshem kan bli registrerade som
bidragssökande.
Registreringar och godkännanden gäller tills vidare. Justeringar av antalet
elever/barn görs inför starten av ett nytt läsår.
Registreringar och godkännanden ger endast rätt till stöd för mjölk och
mejeriprodukter, som är inköpta och levererade från och med den tidpunkt
som anges i registreringsbeviset.
För att få tillgodoräkna sig stödet från den 1 januari 1995 måste anmälan om
registrering vara Jordbruksverket tillhanda senast den 24 mars 1995.
Ansökan om bidrag görs kvartalsvis, senast den sista dagen i den fjärde
månaden efter det kvartal då produkten serverats, således ska ansökan för
första kvartalet ske senast den 31 juli.
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Inkommer ansökningarna inom två månader efter nämnd tidsfrist minskas
stödet med 10 %, vid ytterligare tidsöverskridande förloras rätten till stöd.
Statens Jordbruksverk betalar ut stödet senast fyra månader efter
mottagandet av ansökan. Bidragen kan även administreras av
mjölkleverantören om kommunen så anger på sin registreringsanmälan.
Ytterligare information finns att läsa i Jordbruksverkets vägledning.
Ytterligare upplysningar av detta cirkulär besvaras av Christina Wahlstedt,
sektionen för skola och barnomsorg, tfn nr 08-772 46 36.
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