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Kérelmező adatai

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:
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A kérelem adatai

A támogatás éve:

Érintett időszak (hónaptól-hónapig)**:

-

A működési alaphoz való pénzügyi hozzájárulások összege az érintett időszakra vonatkozóan:
Termelői szervezet saját hozzájárulása:

Ft

Termelői szervezet tagjainak hozzájárulása:

Ft

A benyújtott kérelem adattartalma alapján becsült UNIÓS támogatás összege:

Ft

Igényelt UNIÓS támogatás összege*** (a fenti összeg 80%-a):

Ft

Igényelt NEMZETI támogatás összege:

Ft

** A benyújtott számlák legkorábbi és legkésőbbi teljesítési időpontjain alapuló, tájékoztató jellegű adat.
*** Figyelemmel a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. március 13-i, (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet 12. cikkére.

Oldal: 2
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Nyilatkozatok

1. Kijelentem, hogy
- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet),
- a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat
tekintetében történő kiegeszítéséről, a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó
szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló 2017. március
13-i, (EU) 2017/891 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet [továbbiakban: (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet],
- a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra
történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításűról szóló 2017. március 13-i, (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet
[továbbiakban: (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet],
- a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM rendelet].
2. Kijelentem, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem részesültem, nem részesülök, és nem fogok részesülni kettős uniós vagy nemzeti
finanszírozásban a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet, az (EU) 2017/891
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet, az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet, illetve 53/2016.
(VII. 21.) FM rendelet értelmében támogatásra jogosító intézkedések és/vagy tevékenységek tekintetében.
3. Kijelentem, hogy a kérelemhez mellékelt számlák és egyéb dokumentumok másolatai az eredetivel megegyezőek.
4. Kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, teljes körűek és hitelesek.
5. Tudomásul veszem, hogy 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 történik.
6. Tudomásul veszem, hogy az adatok megváltozása esetén a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok a
Kincstár felé annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül a Kincstár által előírt nyomtatványon bejelenteni, és amennyiben ezen
bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - a Támogatási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek.
7. Tudomásul veszem, hogy 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.
8. Jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimat a költségvetési
támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet,
ennek hiányában a fejezetet irányító szerv (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
részére továbbítsa.
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Helység:
Aláírás:

Keltezés és aláírás
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