Kincstár tölti ki

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása
Kifizetési kérelem - Betétlap
Elszámolási Összesítő
a méhészeti termékek elemzését végző laboratóriumok támogatása,
a fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és
működtetésének támogatása és a méhegészségügyi
és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása intézkedésekhez
Figyelem! Ezt a nyomtatványt a 2016/2017. végrehajtási időszaktól kell alkalmazni!
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Tétel megnevezése

Igényelt összeg (Ft)

A méhészeti termékek elemzését végző
laboratóriumok támogatása
1
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1/a

Mintavétel

1/b

Minták begyűjtése és szállítása

1/c
1/d

Kishaszongépjármű beszerzése, üzembe helyezése és
üzemeltetése
Laboratóriumi vizsgálat

1/e

Eredmények közzététele

2/a

Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő
hálózat kialakításának és működtetésének támogatása
Beszerzés és telepítés

2/b

Karbantartás és javítás

2/c

Szoftverfejlesztés, karbantartás, üzemeltetés

2/d

Megfigyelők képzése

3/a
3/b

Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring
vizsgálat támogatása
Monitoring vizsgálat koordinálása vállalkozói szerződés
alapján
Laboratóriumi vizsgálat

3/c

Atkaölő szerek hatóanyag koncentrációjának vizsgálata

3/d

Szakvélemények készítése

3/e

Eredmények közzététele
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Összesen:
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Csatolandó mellékletek

A méhészeti termékek elemzését végző laboratóriumok támogatása esetén:
1 . A B1201-03 jelű Betétlap (Számlaösszesítő) , amennyiben a kérelmező több számlát, illetve bizonylatot nyújt be!
2 . A kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok - kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték
megtérítését igazoló bizonylat - másolati példánya.
3 . Részletes ismertetés a méz mintavételéről, a vizsgálatról és az eredmények közzétételéről.
4 . Az OMME-val - a méz vizsgálata tárgyában - kötött vállalkozói szerződés vagy árajánlat másolati példánya.
5 . Közjegyzői jegyzőkönyv másolata, amennyiben a bolti mintavételezést közjegyző jelenlétében veszik igénybe.
6 . Méz-zárszalag mintavételi jegyzőkönyv, a megyei termelői mintavételezéssel kapcsolatban.
7 . A hivatalos vizsgálati eredményekről szóló jegyzőkönyv és az ahhoz kapcsolódó szakmai vélemény másolati példánya.
8 . Azon szakmai kiadvány, amelyben az eredményeket közzétették.
9 . Kishaszongépjármű beszerzésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésére igénybe vett támogatás esetében a kapcsolódó bizonylatok
másolati példánya, kivéve az üzemanyag költségek bizonylatai.
Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatása esetén:
1 . A B1201-03 jelű Betétlap (Számlaösszesítő) , amennyiben a kérelmező több számlát, illetve bizonylatot nyújt be!
2 . A kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok - a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték
megtérítését igazoló bizonylat, az elvégzett munka típusát tartalmazó útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét
igazoló bizonylat - másolati példánya.
3 . A vállalkozói vagy megbízási szerződés másolati példánya, amennyiben a végrehajtás szolgáltatás igénybevételével történik, és a teljesítési
igazolás másolati példánya.
4 . A megfigyelőkkel kötött együttműködési megállapodás másolati példánya.
5 . Beszámoló az elvégzett feladatokról.
Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása esetén:
1 . A B1201-03 jelű Betétlap (Számlaösszesítő) , amennyiben a kérelmező több számlát, illetve bizonylatot nyújt be!
Monitoring vizsgálat kapcsán:
1 . A kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok - így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az
ellenérték megtérítését igazoló bizonylat - másolati példánya.
2 . Az OMME-val - a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálása tárgyában - kötött vállalkozói szerződés másolati
példánya.
3 . A laboratóriumi vizsgálatok megrendelőlapja vagy a megkötött vállalkozói vagy megbízási szerződés másolati példánya.
4 . A hivatalos vizsgálati eredmények jegyzőkönyvének, másolati példánya, és - amennyiben kapcsolódik hozzá - szakmai vélemény másolati
példánya.
Eredmények közzététele kapcsán:
1 . A kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok - így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az
ellenérték megtérítését igazoló bizonylat - másolati példánya.
2 . Az elvégzett vizsgálatokról szóló szöveges beszámoló.
3 . Az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatás.
4 . Annak az eredeti szakmai kiadványnak egy példányát, amelyben az eredményeket közzétették.
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