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Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító*:
Név:
Cégforma:
*A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar Államkincstár által a 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:
Helység:
Telefonszám:

Telefonszám:

Fax:
E-mail:
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Támogatás igénylése

❑
4

❑

Működési támogatás

Beruházási támogatás

Elismerési terv módosítás

Nyújtott-e be az - 5. pontban megjelölt - tárgyidőszak során elismerési terv módosítására irányuló kérelmet a tárgyidőszakot érintően a Földművelésügyi Minisztérium
részére?
Igen
Nem

❑
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❑

A kérelem adatai

Az igénylés alapját képező időszak*
Tárgyidőszak:
Az elismerési terv megvalósításának
Az elismerési terv megvalósításának

.

.

-

.

éve
féléve

A támogatás alapja
Tagi értékesítésből származó árbevétel

.

.

.

Ft.

.

A tagi értékesítés alapjául szolgáló termés legnagyobb hányadának regionális szintű termelési helye**

Az igényelt támogatás összege jogcímenként
Az igényelt működési támogatás összege

.

.

.

Az igényelt beruházási támogatás összege

.

.

.

Ft.
Ft.

*Az időszakot az elismerés időpontjából kiindulva kell meghatározni.
**A konvergencia célkitűzés alapján jogosult támogatási intenzitás meghatározásához szükséges adat figyelemmel a zöldség-gyümölcs termelői
csoportok támogatásáról szóló 24/2010 (II.19.) FVM rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdésére. A hét magyar tervezési-statisztikai régió egyike jelölendő meg.
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Nyilatkozatok

1 . Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással
rendelkezem

❑

❑

nem rendelkezem

2 . Kijelentem, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.
3 . Kijelentem, hogy nem állók felszámolási, végelszámolási és adósságrendezési eljárás alatt.
4 . Kijelentem, hogy megfelelek és meg fogok felelni az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási
rendeletben előírt feltételeknek.
5 . Kijelentem, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem részesültem, nem részesülök és nem fogok részesülni kettős uniós vagy nemzeti
finanszírozásban az elismerési terv keretében végrehajtott olyan tevékenységek tekintetében, amelyre az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási
rendelet alapján uniós finanszírozást biztosítanak.
6 . Kijelentem, hogy a kérelem alapját képező beruházásokkal kapcsolatban nincs folyamatban támogatás igénybevételével összefüggő egyéb
eljárás.
7 . Vállalom, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásához és az 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 Támogatási törvényben foglaltak
szerint visszafizetem.
8 . A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése alapján kötelezettséget vállalok arra, hogy a termelői csoport a támogatással megvalósuló
beruházást a termelői szervezetként való elismerés megszerzéséig nem idegeníti el.
9 . Tudomásul veszem, hogy
a) a Kincstárral a kapcsolattartás a Támogatási törvény 28. § (1) 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 székhelyem szerint
illetékes kormányhivatalhoz tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - a
Támogatási 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 intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a Támogatási törvény 59. § (3) bekezdése alapján a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel szemben intézkedésben való jogosulatlan részvétel alapján megállapított és fennálló
tartozás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, és azt az e törvényben meghatározott kivételekkel az állami adóhatóság a rá
irányadó szabályok szerint hajtja be.
10. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
11. Alulírott hozzájárulok, hogy
a) az általam közölt adatokat a Kincstár továbbítsa az Irányító Hatóság részére azzal a céllal, hogy azokat az intézkedés végrehajtásáról szóló
éves jelentéseiben felhasználja;
b) 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
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.

Ügyfél-azonosító szám:

Iratkód: B0495

Oldalszám: 2
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Csatolandó mellékletek

1 Működési támogatás:
- Friss termékek értékesítési számláit összesítő B0496-2 sorszámú nyomtatvány;
- Feldolgozott termékek értékesítési számláit összesítő B0497-2 sorszámú nyomtatvány;
- A B0498 sorszámú, a termelői csoport tagjainak adatait tartalmazó nyomtatvány;
- A B0499 sorszámú nyomtatvány, a korábban más termelői csoportban tag termésének az ÉTÉ-be való beszámításáról szóló nyilatkozat;
- A termelői csoport által a minisztériumhoz megküldött legutóbbi éves adatszolgáltatás részét képező, 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 2.
mellékletének 1. táblázata;
2 Beruházási támogatás:
- A beruházási támogatáshoz kapcsolódó igazoló dokumentumokat összesítő B0500 sorszámú nyomtatvány;
- A beruházásokat igazoló számlák és azok pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok másolati példányai;
- A számlákat alátámasztó szerződések másolati példányai;
- A tárgyi eszköz nyilvántartó lapok másolati példányai;
- A beruházás használatba vételét, üzembe helyezését, illetve tulajdonba kerülését igazoló dokumentumok másolatai és/vagy ezek
megszerzéséhez szükséges legelső hatósági eljárás megindítását igazoló dokumentum másolati példányai.
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

.

Aláírás:

Ügyfél-azonosító szám:

Iratkód: B0495

Oldalszám: 3

