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Termelői szerveződés* - Ügyfél-azonosítási információ / Ügyfél tölti ki

Ügyfél-azonosító:
*Szőlőtermelői tagsággal működő, a termelői csoportokról szóló, vagy a termelői csoportok elismeréséről szóló miniszteri rendelet szerint elismert
termelői csoport vagy a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló miniszteri rendelet szerinti zöldség-gyümölcs
termelői csoport és termelői szervezet.
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Termelői szerveződés neve / Ügyfél tölti ki
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Kapcsolattartási információk

Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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Védekezési időszak

A szőlőültetvényen elvégzett, a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekező tevékenység időszaka:
2019.05.01-től 2019.07.31-ig.
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Vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke

A támogatás összege maximum 12 000 forint hektáronként, azzal, hogy a nem körülhatárolt területen található borszőlő, csemegeszőlő és kísérleti
szőlő ültetvény, valamint a NÉBIH által standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag esetén
kérelmenként maximum 240 000 forint.
A támogatás mértéke a kijuttatott növényvédőszer vételárának 75%-a, illetve a gépi bérmunka-szolgáltatás ellenértékének 75%-a.
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Termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő azonosító adatai / Ügyfél tölti ki

Sorszám

Tagok adatai
Ügyfél-azonosító:

1.

Tag neve:
Ügyfél-azonosító:

2.

Tag neve:
Ügyfél-azonosító:

3.

Tag neve:
Ügyfél-azonosító:

4.

Tag neve:
Ügyfél-azonosító:

5.

Tag neve:
Ügyfél-azonosító:

6.

Tag neve:
Ügyfél-azonosító:

7.

Tag neve:
Ügyfél-azonosító:

8.

Tag neve:
Ügyfél-azonosító:

9.

Tag neve:
Ügyfél-azonosító:

10.

Tag neve:

*Üzemméret (kizárólag egy jelölhető meg!): 1. mikro-, kis- és középvállalkozás, 2. nagyvállalkozás

név

Kapcsolattartási információk
telefonszám

Üzemméret*
e-mail cím
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Szőlőültetvény adatai / Ügyfél tölti ki

Tag sorszáma*

Településnév**

Szőlőültetvény
hasznosítása***

*Az 5. pont szerinti táblázatban a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelőhöz tartozó sorszám
**Településnevenként külön sorban kell kitölteni! Amennyiben adott településen a megjelölt szőlőtermelőnek több ültetvénye található, elegendő hasznosítási
típusonként egy sort kitölteni.
**A szőlőültetvény hasznosításának lehetőségei (soronként kizárólag egy jelölhető meg!): 1. borszőlő; 2. csemegeszőlő; 3. kísérleti szőlő; 4. prebázis, bázis vagy
certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag, 5. standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és
alany szaporító alapanyag; 6. szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag
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Nyilatkozatok

1 . Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok, információk teljeskörűek, valódiak és hitelesek.
2 . Nyilatkozom, hogy
a) növényegészségügyi megelőzéshez támogatást kívánok igénybe venni;
b) megismertem a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 4. §-ában és 5. § (1) bekezdésében foglalt támogatási feltételeket;
c) a növényegészségügyi megelőzés támogatása vonatkozásában a Rendelet 6. § szerinti kérelem (a továbbiakban: támogatási kérelem)
benyújtásának időpontjában
ca) nem állok csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
cb) rendelkezem a tevékenységem folytatásához szükséges valamennyi hatósági engedéllyel;
cc) eleget tettem az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának, ha
ilyen határozat kötelezettje voltam;
cd) nem áll fenn, hogy nekem felróható okból nem teljesítettem a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből,
az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségemet;
ce) megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben szabályozott, rendezett munkaügyi kapcsolatok és átlátható szervezet
általános és különös feltételeinek;
cf) nem minősülök nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, (kivéve a növényegészségügyi felszámolás támogatása esetét).
d) 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.
3 . Vállalom, hogy
a) a szőlőültetvényen növényvédőszer kerül kijuttatásra;
b) a támogatás alapját képező növényvédőszer annak engedélyokiratában meghatározott technológiai előírásoknak megfelelően, a védekezési
időszakon belül, az amerikai szőlőkabóca megjelenésének - NÉBIH által a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
közreműködésével működtetett előrejelző rendszer szerinti - előrejelzésére, illetve a növényvédelmi hatóság által kiadott védekezési felhívásra
alapozottan kerül felhasználásra.
4 . Tudomásul veszem, hogy
a) a Kincstárral a kapcsolattartás a 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 - a
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, és azt a támogatási törvényben meghatározott kivételekkel az állami adóhatóság a rá irányadó
szabályok szerint hajtja be.
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Kitöltési segédlet

1 . A tárgyévben kizárólag egy támogatási kérelmet lehet benyújtani.
2 . Abban az esetben, ha a termelői szerveződés és az érintett termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő is benyújt támogatási
kérelmet, akkor ugyanazon szőlőültetvény vonatkozásában a szőlőtermelő által benyújtott kérelem elutasításra kerül.
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Keltezés és a kérelmező aláírása / Ügyfél tölti ki

Helység:
Kérelmező (cégszerű) aláírása:

Dátum:

.

.

.

