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Ügyfél azonosítási információ

Ügyfél-azonosító*:
Név:
*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:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
3

Tartási hely(ek) azonosítója

Azon tartási hely azonosító(k) feltüntetése szükséges, amely(ek) vonatkozásában mangalica tenyészkocát tart.
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Igényelt támogatás összege

Az igényelt támogatás összege(Ft):
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.

Ft.

Tartási helyen tenyésztett mangalica tenyészkoca egyedek száma és ENAR száma

A tartási hely(ek)en tenyésztett, támogatási igénnyel érintett mangalica tenyészkoca egyedek száma:

db.

Oldal: 2
ENAR szám(ok)*

*A tartási helyen tenyésztett mangalica tenyészkoca egyed(ek) ENAR számának feltüntetése szükséges. Amennyiben az összesítő nem tartalmaz
elegendő sort, úgy az oldal sokszorosítható!
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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 folyamatban lévő üzleti évben az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásban saját jogon és a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján velem "egy és ugyanazon
vállalkozásnak" minősülő vállalkozás(ok) jogán
nem részesültem/ részesültünk

❑

Oldal: 3

❑ összesen

.

.

EUR támogatásban részesültem/részesültünk.

A megfelelő rovatba kérem, tegyen X-et.
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Nyilatkozat az 'egy és ugyanazon' vállalkozás minőséghez kapcsolódóan

Legalább egy nyilatkozatoti pontot kötelező megjelölni az alábbiakban!
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)
az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat* megküldtem a támogatást nyújtó szerv részére.
bb)

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

szerv részére.
* A Magyar Államkincstár a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott üzleti
évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló mindenkor hatályos közleménye szerint.
8

Nyilatkozatok

1.) Nyilatkozom, hogy
a.) a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
b.) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősülök,
c.) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt nem állok,
d.) a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs
Rendszerben a támogatási kérelemben szereplő mangalica tenyészkoca tenyészetének állattartójaként szerepelek,
e.) hozzájárulok ahhoz, hogy 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 hozzáférjenek.
2.) Tudomásul veszem, hogy
a.) a Kincstárral a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 9. § (2) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe, a 28. § (2) - (3) bekezdésében előírt, bejelentett adatok alapján, a 12. § (6) bekezdésének és a 36/A. §-ának megfelelő módon történik;
b.) az adatok megváltozása esetében a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok a Kincstár felé annak bekövetkezésétől számított
tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - Támogatási törvény 29. § (5) bekezdésében,
valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények engem terhelnek;
c.) a Támogatási törvény 59. § (3) bekezdése alapján az intézkedésben való jogosulatlan részvétel alapján megállapított és fennálló tartozás adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság a rá irányadó szabályok szerint hajt be.
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Csatolandó mellékletek

A tenyésztő egyesület által kiállított igazolás másolati példányát a tenyésztési programban foglaltak végrehajtásáról.
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Helység:
Aláírás:

Kitöltési dátum és aláírás

Dátum:

.

.

.

