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INTRO

1. JORDBRUKARENS PERSONUPPGIFTER

2. UPPGIFTER OM JORDBRUKSFÖRETAG 

Valerio Ruspolini arbetade som chef på spannmåls- och oljelager som ägdes av hans makes familj. Han 
hade länge lockats till bondeyrket och 2017 fick han höra talas om en 90 hektar stor gård som var till 
salu till ett överkomligt pris. Han lärde sig också av en bekant att medel fanns tillgängliga för ismeas 
köp av åkermark och skickades till CIA:s bönders organisationskontor i Terni. Beslutet fattades, projektet 
och ansökan om finansiering lämnades in till ISMEA och godkännandet kom ungefär ett år senare. 
Utmaningen att starta en ny gård och anpassa familjelivet började alltså 2018.

Namn: Valerio Ruspolini.

Gårdsplats: Jordbruksmark distribuerad i kommunerna Marsciano, Monte Castello di Vibio och San 
Venanzo (Umbrien - IT).

Födelseår: 1980.

Jordbruksareal i ha: 90ha (70ha åkermark).

Kön: Manlig.

Gårdbeskrivning: Det fanns en 90-hektars gård till salu till ett bra pris. Familjen Valerios make hade 
en gård och ett spannmåls- och oljelager som kunde vara en referens för hantering och försäljning av 
jordbruksprodukterna.

En vän till Valerio som kände till ett anbud på markköp som lanserades av ISMEA rekommenderade 
Valerio att komma i kontakt med jordbruksrådgivningstjänsten för böndernas organisation CIA i Terni.

Projektet och ansökan om medel utarbetades och överlämnades till ISMEA av CIA Ternis rådgivningscenter 
och inom ett år var svaret gynnsamt, kontraktet undertecknades och gården köptes.

Ockupation: Jordbrukare.

Utbildning: Högstadium.



Spannmål, oljeväxter och baljväxter var gårdens tidigare och traditionella grödor. Valerio bestämde sig 
för att behålla dessa grödor och ändra jordbrukssystemet till ett ekologiskt.

De nya plantager var en 2-ha olivlund och ett 3-hektars lavendelfält. Dessa nya grödor syftar till att 
diversifiera produktionen genom att producera ekologisk extra jungfruolja (Bio EVOO) och eterisk 
lavendelolja för kosmetika.

3. FINANSIERING OCH TILLGÅNG TILL FINANSIERING 

Ägaren och gårdsförvaltaren har ett låneavtal med ISMEA baserat på en 30-årig återbetalning till långivaren 
med en årlig ränta som är något lägre än 1%.
 
Spannmål och oljeseeds placeras för närvarande i lager efter skörd i familjeföretagets silor och säljs vid 
bästa marknadstid.

Marken omvandlas för närvarande till ekologisk produktion och produkterna kan certifieras ekologiskt 
från och med 2021.

Olivlunden förväntas gå i produktion inom nästa skörd och produktionen av ekologisk EVOO kommer att 
vara i full drift inom sju år.

Produktionen av eterisk lavendelolja startade 2020 och kommer att öka under de kommande åren.
Den finansiella situationen är stabil och i balans tack vare de goda villkoren för ISMEA-lånet.

ISMEA är ett offentligt organ som utför informations-, försäkrings- och finansiella 
tjänster. ISMEA fastställer former av kredit och finansiella garantier för jordbruksföretag 
och tillhörande blanketter. Det 30-åriga ISMEA-lånet är en uppmaning till den första 
delbetalningen av unga jordbrukare med mycket låg ränta riktad till ungdomar 
mellan 18 och 41 år att köpa en gård och bli jordbrukare. Deltagarna måste lämna in 
ett ekonomiskt och tekniskt projekt till ISMEA och vid godkännande undertecknar 
de ett 30-årigt låneavtal och får pengarna för gårdsköpet.

ISMEA-medlen för den första delbetalningen och för förbättring av jordbruksföretaget 
kan i Italien betraktas som en stor möjlighet för dem som vill skapa en gård från 
grunden eller förnya en konventionell gård.

Denna typ av innovativ finansiering kan beskrivas som framgångsrik eftersom den 
ger möjlighet att få medel som gör det möjligt att köpa en markfastighet inom 
en rimlig tidsram. Räntan är mycket lägre än den som tas ut av banksystemet och 
utbetalningarna är acceptabla. Dessutom är ISMEA:s personal mycket kompetent 
att hantera jordbruksrelaterade frågor , detsamma kan inte ofta sägas om bankerna.



Utbildningsupplevelser och luckor: Utbildning om marknadsföring inom den ekologiska 
sektorn och finansiell kompetens skulle vara ett bra tillfälle att förbättra dessa två grundläggande 
färdigheter.

För att utveckla dina egna kompetenser, färdigheter och attityder är det nödvändigt att fokusera på 
dina mål innan du börjar och delar dem med kompetenta individer för deras tekniska rådgivning.

På samma sätt är det nödvändigt att utveckla finansiella färdigheter genom att följa specifika 
utbildningsprogram så att du bättre kan förstå befintliga finansieringskällor och ta finansieringsmöjligheter 
i tid. Gårdsförvaltning är en annan nyckelkompetens eftersom det är grundläggande att fatta rätt beslut 
efter att ha planerat allt så bra som möjligt.

Efter att ha fattat beslutet är det nödvändigt att påskynda din handlingsplan och följa den steg för steg 
med hjälp av kompetenta rådgivare.

4. UTBILDNINGSBEHOV OCH SLUTSATS 

Slutliga överväganden: Informationen om tillgängliga medel inom ramen för ISMEA:s 30-åriga 
lån kom från en vän som föreslog att få ett tekniskt råd om finansieringsförfarandet från CIA Umbriens 
kontor i Terni. Projektet diskuterades, delades och skickades in på kort tid så att det var möjligt att slutföra 
köpet av fastigheten ganska enkelt och utan dröjsmål. En inspektör från ISMEA besökte fastigheten 
innan kontraktet avslutades och godkände projektet. Det administrativa förfarandet varade därför inte 
länge.

Utmaningar i samband med finansiering övervanns ganska lätt eftersom det inlämnade projektet var 
väl förberett och tidpunkten för godkännande var rimlig (mindre än ett år).

Efter köpet av jordbruksfastigheten var de största utmaningarna för jordbruksverksamheten att lansera 
en jordbruksutvecklingsplan som tillför spannmål, oljeväxter och baljväxter nya plantager, dvs. olivträd 
och lavendelfält. Lavendelfältet kräver speciella vattnings- och markbehov.

Arbetena för markodlingen och för de nya anläggningarna kontrakterades i ett outsourcingföretag som 
planerat i det godkända projektet.

Den första investeringen var inköp av en stenborttagningsmaskin, på grund av behovet av att göra 
jorden mer lämplig för de planerade grödorna. Nästa planerade investering blir en skördemaskin för 
lavendel eftersom en full skörd väntas 2021.

Det är nödvändigt att fokusera på dina mål och mål innan du påbörjar 
ansökningsprocessen och dela dem med kompetenta personer för deras råd att ta 
vara på möjligheter och befintliga finansieringsåtgärder i tid.

Man får inte vara rädd för att fatta beslut efter att ha planerat allt så bra som möjligt. 
Det rekommenderas dock att börja enligt planen och sedan följa den steg för steg.



Ytterligare kortsiktiga utmaningar kommer att vara i) kommersialisering av ekologiska spannmål, 
baljväxter och oljeväxter, ii) saluföringen av den eteriska lavendelolja som är kopplad till deltagandet i 
en specialiserad leveranskedja.

När olivträden kommer att börja producera oliver kommer det att vara viktigt att ha tillgång till 
marknaden för ekologisk extra jungfruolja inom EVOO “Protected Designation of Origin Umbrien”.
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