Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Mezőgazdasági területek erdősítése

Támogatási kérelem - Főlap
Jogcímkód: 6.221.01.01

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti hivatalhoz!
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Főlap iratkódja
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Azonosítási információ

Ügyfél-azonosító:

D0400-08

P.H.
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Ügyfél adatai

Előtag:

Név:

Cégforma:
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Kapcsolattartási információ

Név:
Helység:
Irányítószám:

Postai cím:

Telefonszám1:
Telefonszám2:
Fax:
E-mail:
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Kérelem típusa

Új támogatási kérelem
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1.

❑

Kérelemmódosítás

❑

Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy
a) a kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek,
b) a jelen kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések különösen a többször módosított 23/2007. (IV.
17.) FVM rendelet, és a 88/2007.(VIII. 17.) FVM rendelet által előírt valamennyi feltételt megismertem és az azokban foglalt feltételeket
betartom;
c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, továbbá, 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 részvétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem, és
viselem az egyéb jogkövetkezményeket;
f) nem állok gazdálkodási tevékenységemmel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
g) szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás vagy
adósságrendezés alatt;
h) az Igénylő betétlap(ok)on minden általam feltüntetett hasznosított parcella vonatkozásában a földhasználati nyilvántartás részletes
szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerinti bejelentési
kötelezettségeimnek eleget tettem;
i) a telepítést még nem kezdtem el.
2 . Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy megfelelek az Államháztartásról szóló törvény szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
3 . Tudomásul veszem, hogy
a) az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b) az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok az MVH illetékes megyei
kirendeltségén tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó az MVH eljárási
törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami
adóhatóság hajt be;
d) amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat
csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH eljárási törvény alapján érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
4 . Alulírott, hozzájárulok ahhoz, hogy
a) túligénylés esetén az adott fizikai blokkban gazdálkodó többi termelő részére az adott blokkban általam megadott területi adatok, illetve
személyes adataim továbbításra kerülnek adategyeztetés céljából;
b) az általam közölt adatokat az MVH továbbítsa az Irányító Hatóság részére, azzal a céllal, hogy azokat az intézkedés végrehajtásáról szóló
éves jelentéseiben felhasználja;
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 72.§ (2) bekezdés c) pontja
alapján a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a
XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság
(a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ámr.-ben
meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
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Nyilatkozat kiemelt jövedelempótló támogatás igénylése esetén

Nyilatkozom, hogy mezőgazdasági tevékenységet végző természetes személynek minősülök, és a támogatási kérelem benyújtásának évében
munkaidőmnek legalább 25%-át mezőgazdasági tevékenységre fordítom
igen
nem

❑

❑

és jövedelmemnek legalább 25 %-a a támogatási kérelem benyújtásának évében mezőgazdasági tevékenységből származik
igen
nem

❑
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Céginformáció

Költségvetési szerv?
Igen

❑
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❑

Nem

❑

Kitöltési dátum és aláírás

Kitöltés dátuma:

.

.

Ügyfél aláírása:

Nem természetes személy esetén cégszerű aláírás szükséges.

