Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
A 2017. októberi vihar által a fóliás növénykultúrákban
okozott kár kompenzálásának mezőgazdasági csekély összegű
támogatása iránti kérelem
Benyújtás helye: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya (1476 Budapest, Pf. 407.)
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Kérelmező adatai

Ügyfélazonosító:*
Név:
* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító (a
regisztrációs igazoláson/nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosító).
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Kapcsolattartási információ

Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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A viharkárral érintett építmény alapterülete

A viharkárral érintett építmény alapterülete
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Az igényelt támogatás összege

Igényelt támogatás összege
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Nyilatkozat az általános csekély összegű támogatás(ok)ról

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő általam alkalmazott - üzleti évben és a tárgyévben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
általános csekély összegű támogatásban saját jogon és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján velem "egy és ugyanazon vállalkozásnak" minősülő vállalkozás(ok) jogán
nem részesültem/ részesültünk

❑
❑ összesen

EUR támogatásban részesültem/részesültünk.

A megfelelő rovatba kérem, tegyen X-et. Figyelem! Amennyiben a fentiek egyike sem kerül megjelölésre, úgy a nyilatkozat nemlegesnek tekintendő.
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Oldal: 2

Nyilatkozat az 'egy és ugyanazon' vállalkozás minőséghez kapcsolódóan

Legalább egy nyilatkozatot kötelező megjelölni!
Nyilatkozom, hogy
a)
nem minősülök a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal;

❑

b)

a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülök egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal és

ba)
bb)

❑ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat** megküldtem a támogatást nyújtó szerv részére.
❑ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat** jelen kérelemmel egyidejűleg küldöm meg a támogatást nyújtó
szerv részére.

** A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó "egy és ugyanazon vállalkozás" minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő
nyilatkozattételi kötelezettségről szóló mindenkor hatályos közlemény 1. számú mellékleteként közzétett nyomtatvány adattartalma szerint.
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Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy
7.1. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
7.2. Nyilatkozom, hogy a fóliás növénykultúra termesztését a viharral érintett településen folytatom, és arról,hogy az érintett építményt 2017. október 15-31.
közötti időszakban viharkár érte.
7.3. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem állok felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt.
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Kitöltési dátum, és a kérelmező aláírása

Helység:

Dátum:

.

.

.

Kérelmező cégszerű aláírása:
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Csatolandó mellékletek

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kiállított, a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. számú melléklete szerinti igazolás egy eredeti
példánya.
Amennyiben szükséges a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatok.

