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Ügyfél-azonosítási információ / Ügyfél tölti ki:

Ügyfél-azonosító:
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Ügyfél neve / Ügyfél tölti ki

Előtag:
Név:
Cégforma:
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Kapcsolattartási információ / Ügyfél tölti ki

Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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Integráció / Ügyfél tölti ki

Bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel rendelkezem
Igen:
*

❍

Nem :

❍

*Amennyiben a válasz igen, és érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket, úgy csatolnia kell az egyéni tervhez a bor előállítására vonatkozó
érvényes borászati üzem működési engedély(ek) másolatát.
Kapcsolt vállalkozás esetén az ügyfél kapcsolt vállalkozása rendelkezik bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel
Igen:

❍*

Nem :

❍

*Amennyiben a válasz igen, és érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket, úgy csatolnia kell az egyéni tervhez a kapcsolt vállalkozása részére
kiállított bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedély(ek) másolatát, valamint az arra vonatkozó irat másolatát, hogy az
adott vállalkozás az ügyfél kapcsolt vállalkozása.
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A kérelmező háttere / Ügyfél tölti ki

Az ügyfél vagy nem természetes személy esetén az ügyfél valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
12. számú mellékletének I. részében meghatározott iskolai végzettségek valamelyikével
Igen:
*
Nem :

❍

❍

*Amennyiben a válasz igen, és érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket, úgy csatolnia kell az iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazoló
irat(ok) másolatát.

6

Csatolandó mellékletek

1 . Ha a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a
kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni.
2 . Ha a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot,
amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni.
3 . Az újratelepítési engedély, vagy az átváltott telepítési engedély másolata.
4 . A hegybíró igazolása a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, ha az újratelepítési engedély, vagy az
átváltott telepítési engedély nem tartalmazza.
5 . A bor előállítására vonatkozó működési engedély másolata, amennyiben a kérelmező vagy tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozása
rendelkezik bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel, és érvényesíteni kívánja az ez után járó 2 pontértéket. Kapcsolt vállalkozás esetén
arra vonatkozó irat másolata, hogy az adott vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása.
6 . Az iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazoló irat(ok) másolata, amennyiben a kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező
valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok
kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
12. számú mellékletének I. részében meghatározott iskolai végzettségek valamelyikével, és érvényesíteni kívánja az ez után járó 2 pontértéket.
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Nyilatkozatok

1 . Kijelentem, hogy a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak
és hitelesek.
2 . Vállalom, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 69. §-a szerinti esetekben a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a törvényben foglaltak szerint
visszafizetem.
3 . Jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimat a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a költségvetési törvény XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési
támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában a fejezetet irányító szerv, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek részére továbbítsa.
4 . Tudomásul veszem, hogy
a) a Kincstárral a kapcsolattartás a Támogatási törvény 9. § (2) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe
bejelentett adatok alapján történik;
b) az adatok megváltozása esetében a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok a Kincstár felé tizenöt napon
belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - a Támogatási törvény 29. § (5)
bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a Támogatási törvény 59. §. (3) bekezdése alapján a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be.
5 . Nyilatkozom, hogy a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig az ültetvényt rendeltetésszerűen művelem.
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Helység:
Aláírás:

Kitöltési dátum és aláírás / Ügyfél tölti ki

Dátum:

.

.

.

