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Zeven tips voor de JOLA- aanvraag
Vanaf 7 december is er een nieuwe openstellingsperiode van de subsidieregeling
POP3 Jonge Landbouwers (JOLA). Maak met onze tips deze ronde tot een succes!

Maak met de 7 tips
van flynth deze
aanvraagronde
tot een succes!

1. Zorg tijdelijk voor een juist relatienummer

3. Komt jouw investering in aanmerking?

De aanvraag wordt ingediend op jouw persoonlijke relatienummer, dus niet het relatienummer van het agrarische
bedrijf. Door met jouw DigiD in te loggen op mijn.rvo.nl wordt
automatisch een persoonlijk relatienummer aangemaakt.
Regel dus tijdig jouw DigiD en jouw registratie op mijn.rvo.nl.
Dient een subsidieadviseur de aanvraag in, zorg dat je hem/
haar in mijn.rvo.nl hebt gemachtigd.

Er zijn deze ronde bijna 30 investeringscategorieën waarvoor
subsidie kan worden aangevraagd. Sommige provincies hebben het aantal investeringscategorieën beperkt. Check op de
website van jouw provincie voor welke investeringscategorieën jij subsidie kunt aanvragen. Daarnaast zijn aan de investeringen ook criteria verbonden.

2. Kies voor de juiste jonge landbouwer
Zijn er twee of meer jonge landbouwers binnen het bedrijf
actief? Vraag in dat geval aan op het persoonlijke relatienummer van de oudste, voor zover hij/zij niet al eerder een
POP3 JOLA subsidie heeft ontvangen.

Check of jouw specifieke investering ook binnen de criteria
past. Zo geldt voor de investeringen in duurzame energie dat
de door de investering opgewekte energie niet meer is dan
voor het bedrijf (inclusief bedrijfswoning) noodzakelijk is of op
de korte termijn noodzakelijk gaat zijn.
Let op! Op het moment van aanvraag mag er nog geen
verplichting (ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging) zijn aangegaan.
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4. Check vooraf de beste wijze voor het bepalen van
de hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt in principe 30 % van de subsidiabele
kosten met een maximum van € 20.000. Het subsidiepercentage wordt afgetopt, indien er binnen het landbouwbedrijf
ook bedrijfshoofden ouder dan 40 jaar zijn. Deze aftopping
is 20 % per niet-jonge landbouwer. Check hier een rekenvoorbeeld. Ook kun je kiezen voor een berekening op basis
van de verdeling van het eigen vermogen (EV). De subsidie
bedraagt in dat geval 30 % van subsidiabele kosten vermenigvuldigd met het percentage in het EV. Hiervoor is een
verklaring van jouw accountant nodig. Informeer hem/haar
tijdig.

Een laatste aandachtspunt
Waar voorheen sprake was van een realisatietermijn van 3
jaar, geldt sinds de vorige openstellingsronde dus een termijn
van 2 jaar na toekenning van de subsidie. Voor investeringen
waarvoor een huurkoopovereenkomst wordt aangegaan,
betekent dit dat alle termijn binnen deze 2 jaar moeten zijn
betaald.

5. Voorkom teleurstellingen, wees tijdig met het melden van wijzigingen
Wijzigt er iets in je investeringsplan, meld dit dan tijdig bij de
provincie. Een wijziging kan namelijk gevolgen hebben voor
de subsidie.

6. Dien tijdig en met de juiste documenten de eindverantwoording in
Heb je jouw investering(en) afgerond? Dien dan een verzoek
tot vaststelling in. Dit kan tot uiterlijk 2 jaar na toekenning van
de subsidie.
De volgende documenten maken deel uit van het verzoek:
• opdrachtbevestiging, gedateerd na datum van de 		
subsidieaanvraag;
• facturen;
• betaalbewijzen of een financial leaseovereenkomst;
• in geval van een investering in duurzame energie: 		
energienota.
Zorg dus voor een goede administratie.

7. Wees goed voor je portemonnee
De POP3 JOLA subsidie is slechts één van de vele subsidiemogelijkheden. Voor een groot aantal van de investeringscategorieën is het mogelijk om de POP3 JOLA subsidie te
combineren met andere subsidieregelingen, bijvoorbeeld (I)
SDE, EIA en MIA/Vamil. Laat ook deze subsidiemogelijkheden
niet onbenut.

Meer weten of extra hulp nodig bij de JOLAaanvraag? Dat kan!
Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in met
een van onze adviseurs bij u in de regio.
Ga naar www.flynth.nl/agrodienstverlening
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