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Ügyfél azonosítási információ

Név:
Ügyfél-azonosító*:
*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

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,

❑
❑ összesen

,

EUR támogatásban részesültem/részesültünk.

A megfelelő rovatba kérem, tegyen X-et. Figyelem!
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Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozás minőséghez kapcsolódóan
Legalább egy nyilatkozati 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

❑

b)

vállalkozással/vállalkozásokkal;
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 / Magyar

❑

bb)

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére.
az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat* jelen kérelemmel egyidejűleg küldöm meg a

❑

Kincstár 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.
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Sorszám

Oldal: 2

A létesítendő komlóültetvény adatai

Település

Helyrajzi szám*

Tervezett ültetvény
területnagysága** (ha)

Tervezett műveletek***

A művelet 2019.11.16.12.31. közötti időszakra
tervezett megvalósítására
igényelt támogatás összege
(Ft)****

A művelet 2020.01.01.12.31. közötti időszakra
tervezett megvalósítására
igényelt támogatás összege
(Ft)****

A művelet 2021.01.01.-05.30.
közötti időszakra tervezett
megvalósítására igényelt
támogatás összege (Ft)****

talaj-előkészítés
alaptrágyázás
,
támrendszer kialakítása
öntözési rendszer kialakítása
talaj-előkészítés
alaptrágyázás
,
támrendszer kialakítása
öntözési rendszer kialakítása
talaj-előkészítés
alaptrágyázás
,
támrendszer kialakítása
öntözési rendszer kialakítása
talaj-előkészítés
alaptrágyázás
,
támrendszer kialakítása
öntözési rendszer kialakítása
Összesen:
*A létesítendő komlóültetvény adatait helyrajzi számonként külön-külön sorban kell kitölteni!
**Területnagyság: az ültevény komlóval beültetett területének szélső soroktól mért fél sortávval minden irányban megnövelt területe.
***A komlóültetvény-létesítéssel érintett földterületen bármely műveletre önállóan is igényelhető támogatás.
**** Kizárólag a releváns mezőket kell kitölteni, ahol a 2019. november 16. és 2021. május 30. közötti támogatási időszak adott évében a tervezett művelete(ke)t meg kívánják valósítani, a többi mezőt kérjük üresen hagyni.
A táblázatban szereplő adatok megadása a 37/2019. (VII.26.) AM rendelet 4. § cc) és cd) pontja szerinti nyilatkozattételi kötelezettség.
Amennyiben nem elegendőek a táblázat sorai, úgy az oldal sokszorosítható.
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Nyilatkozatok

6.1. Nyilatkozom arról, hogy
a) a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem állok felszámolási, végelszámolási, csődeljárás vagy adósságrendezési eljárás
alatt;
c) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és ugyanezen törvény 50.§ (1) bekezdés c) pontja alapján
átlátható szervezetnek minősülök;
d) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában előírt feltételeknek megfelelek;
e) az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt
feltételeknek eleget tettem;
f)
a támogatási kérelem 5. pontjában feltüntetett, a komlóültetvény-létesítéssel érintett földterület(ek) a saját használatomban van;
g) hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz a költségvetési támogatás
utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek
hiányában az irányító hatóság (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.
6.2. 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
- 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 dátum és aláírás

Helység:
Kérelmező (cégszerű) aláírása:

Dátum:

.

.

.

