Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból
önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez nyújtandó támogatás

Támogatási kérelem - Főlap
Jogcímkód: 6.121.03.01
Csak elektronikusan a falugazdász hálózaton keresztül tölthető ki!
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Főlap iratkódja
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Azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:
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P.H.
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Ügyfél adatai

Előtag:

Név:
Cégforma:
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Kapcsolattartási információk

Név:
Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:
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Falugazdász

Név:
Helység:
Irányítószám:
Telefonszám:
E-mail cím:

Postai cím:
Fax-szám:
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Értékelési szempontokhoz kapcsolódó információ

Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi):

fő

Ebből a nők létszáma:

fő

❑

Foglalkoztatok csökkent munkaképességű munkaerőt:
Alkalmazotti átlaglétszám (fejlesztés utánra vállalt):

fő

TCS/TÉSZ tagjainak száma:

❑

Növénytermesztési és/vagy kertészeti tevékenység végzése:
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Értékelési szempontokhoz kapcsolódó információ - természetes személy ügyfél esetén

Roma származású vagyok:
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❑

Csökkent munkaképességű vagyok:

❑

Árbevétel arány számításához szükséges információ

Összes nettó árbevétel:
ezer Ft
Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel:
ezer Ft
Közvetlen mezőgazdasági szolgáltatások értéke:
ezer Ft
Feldolgozásra vásárolt mezőgazdasági alapanyagok értéke:
ezer Ft
Eladott áru beszerzési értéke (ELÁBÉ):
ezer Ft
Közvetített szolgáltatás beszerzési értéke:
ezer Ft
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Csatolt dokumentumok

Melléklet

Darab Melléklet

Gép betétlap: .............................................................................................

Pénzügyi terv I - SFH betétlap 2007: .........................................................

Pénzügyi terv II - Pénzügyi terv betétlap: ..................................................

Őstermelői igazolvány másolata: ...............................................................

Egyéni vállalkozói igazolvány másolata: ...................................................

Műszaki leírás és dokumentáció: ...............................................................

Állattartási tevékenység igazolása: ............................................................
Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány
Önkormányzat nyilatkozata: ......................................................................

Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása: ................................................

Egyéb: ........................................................................................................

Egyéb: ........................................................................................................

Ügyfél-regisztrációs szám:

Darab

Munkaügyi kapcsolatok - OMMF hatósági bizonyítvány: ...........................
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Nyilatkozatok

1. Kijelentem, hogy
a) a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések által - különösen a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és a
26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - előírt valamennyi feltételt megismertem;
c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során
kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését biztosítom;
d) megfelelek, valamint a megvalósítandó beruházás megfelel a támogatás igénybevételének feltételeit meghatározó jogszabályok előírásainak;
e) a támogatást rendeltetésének megfelelően használom fel, jogosulatlan igénybevétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem, és viselem
az egyéb jogkövetkezményeket;
f) amennyiben induló vállalkozásra kérem a támogatást, akkor vállalom, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben meg
fogok felelni a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. § (1) pontban meghatározott feltételeknek;
g) amennyiben zöldség-gyömülcs ágazat szereplője vagyok, úgy nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján támogatással megvásárolni kívánt illetve már
megvásárolt géphez nem veszek, vagy nem vettem igénybe más, európai uniós vagy nemzeti támogatást;
h) nem állok gazdálkodási tevékenységemmel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
i) szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési
eljárás alatt.
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy velem szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 15. §-ának (7)
bekezdésében meghatározott általános, valamint az (14) bekezdésében az Áht. 15. §-a (9) bekezdésének a) pontjában meghatározott különös feltételek
teljesülnek, azok hiánya nem jelenti a támogatás nyújtásának akadályát.
3. Tudomásul veszem, hogy
a) az MVH-val a kapcsolattartás az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben
érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX.9.) Korm. rendelet
alapján az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásba vett adatok alapján történik;
b) amennyiben a nyilvántartásban szereplő adatokban változás következik be az a) pontban szereplő Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a
változást köteles vagyok az MVH illetékes kirendeltségén 15 napon belül bejelenteni és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az
ebből adódó jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, és azt az állami
adóhatóság hajtja be.
4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 13/A (4) bekezdése szerint az Áht. 18/C. § (13)-(14) bekezdésében meghatározott adataimat az
Áht. 18/C. § (12) és (13) bekezdéseiben felsorolt szervek az (5)-(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)-(13) bekezdésben foglaltak szerint
felhasználják;
b) az általam közölt adatokat az MVH továbbítsa az Irányító Hatóság részére, azzal a céllal, hogy azokat az intézkedéshez kapcsolódó monitoring
tevékenységében, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéshez felhasználja.
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Kitöltési dátum és aláírás

Kitöltés dátuma:

.

.

Ügyfél aláírása:

Nem természetes személy esetén cégszerű aláírás szükséges.

Ügyfél-regisztrációs szám:
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