
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
Az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok 

enyhítését szolgáló egyszeri de minimis támogatás
Támogatási kérelem

 

Benyújtás helye: a kárt szenvedett ültetvényterület elhelyezkedése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve

N0300
P.H.

1 Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfél-regisztrációs szám:

Adószám:

Adóazonosító jel:

2 Kérelmező adatai
Előtag:

Név:

Utótag:

Lakóhely/székhely címe:

Levelezési cím:

Gazdálkodási forma 1 (KKV kód):

3 Kapcsolattartási információ
Név:

Helység:

Irányítószám: Utca, házszám:

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

1 Őstermelő; mikro-, kis- vagy középvállalkozás. A 2. "Gazdálkodási forma" rovatban bejelölt minősítésnek egyeznie kell az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe
bejelentett KKV kóddal. A nyilvántartás adatai felülírják a nyilatkozatot. Amennyiben a nyilvántartásban nincs KKV kód bejelentve, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.



Oldal: 24 A támogatás alapjául szolgáló
Település megnevezése Károsodott

ültetvényterület
helyrajzi száma 2

Károsodott
ültetvényterület nagysága

(ha)

Károsodott növény(ek)
megnevezése

Tárgyévi várható
hozam (t/ha)

Károsodás
becsült
mértéke

(%)
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Összesen: . , .

2 A károsodott területadatokat helyrajzi számonként (a ..../.... jelzésűeket is!) külön sorban kell feltüntetni.



Oldal: 35 A káresemény rövid leírása:

6 Nyilatkozatok

.1 A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

❑ nincs adók módjára behajtandó köztartozásom vagy lejárt esedékességű adótartozásom,

❑ van adók módjára behajtandó köztartozásom vagy lejárt esedékességű adótartozásom, de az adóhatóság számomra fizetési

halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, az adóhatóság vonatkozó döntésének száma:

(A megfelelő részhez tegyen X-et!) 3

.2 A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem állok felszámolási, végelszámolási eljárás alatt.

.3 A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem minősülök nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

.4 A 2011 májusában bekövetkezett fagy következtében a károsodással érintett ültetvényterület tekintetében a károsodás mértéke elérte, vagy
meghaladta az előző három év hozamai átlagának, vagy az előző években az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM
rendelet alapján benyújtott kárenyhítési kérelmekben szereplő referencia hozamoknak a 70%-át.

.5 A tavaszi fagykárt a kárt szenvedett ültetvényterület elhelyezkedése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági
szakigazgatási szervéhez e rendelet hatályba lépése előtt bejelentettem.

.6 Nyilatkozom, hogy a folyó (2011.) pénzügyi évben és az azt megelőző kettő (2009., valamint 2010. évek) pénzügyi évben az 1535/2007/EK
rendelet alapján*

❑ mezőgazdasági "de minimis" támogatásban nem részesültem;

❑ mezőgazdasági "de minimis" támogatásban részesültem

jogcímen euro összegben;

jogcímen euro összegben;

jogcímen euro összegben;

jogcímen euro összegben;

jogcímen euro összegben;

jogcímen euro összegben;

(A megfelelő részhez tegyen X-et!) 4

.7 Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése
alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi
szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH a
2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

7 Kitöltési dátum, és a kérelmező aláírása
Helység: Dátum:

. . .
kérelmező (cégszerű) aláírása

3 Amennyiben a 6.1. nyilatkozatnál a kérelmező nem tesz X-et, úgy az MVH a nyilatkozatot nemlegesnek tekinti.

4 Amennyiben a 6.6. nyilatkozatnál nem tesz X-et, úgy az MVH nyilvántartásában szereplő adatok alapján történik a mezőgazdasági "de minimis" keret ellenőrzése.



Oldal: 48 Záradék
A kárt szenvedett ültetvényterület elhelyezkedése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási
szervének záradéka

Az 1. pontban feltüntetett kérelmező támogatásra való jogosultságát igazolom.
A támogatás alapjául szolgáló területeken bekövetkezett kár mértéke: %

Támogatásra javasolt területnagyság: . , hektár

A kérelemben feltüntetett károsodott terület csökkentése esetén a csökkentés vagy az elutasítás konkrét indokolása:

Helység: Dátum:
. . .

szakigazgatási szerv (cégszerű) aláírása



Oldal: 5

Tájékoztató

Tájékoztató az Európai Mezőgazdasági Garancialapból, az Európai Halászati Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
valamint a központi költségvetésből származó pénzeszközök kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról

Tájékoztatom, hogy a Bizottság az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának
tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 259/2008/EK rendeletének 1. cikke, valamint a mezőgazdasági
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbi adatok negyedévenként közzétételre kerülnek a www.mvh.gov.hu weboldalon:

I. Ügyfél-azonosító adatok

Természetes személy ügyfél esetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott
a) családi- és utónév,
b) lakcím, amely tartalmazza a település nevét és postai irányítószámát is.

Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
nyilvántartott
a) bejegyzés szerinti teljes név,
b) székhely/telephely szerint a település neve és postai irányítószáma.

II. Kifizetésre és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok

1) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített közfinanszírozás jogcíme, - a közösségi és a nemzeti
hozzájárulásokat is magában foglaló - teljes összege és ezek pénzneme,
c) az a) és b) pontban meghatározott kifizetett összegek együttesen, és ezek pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme,
e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme,
f) az a), b), d) és e) pontok alapján folyósított támogatások teljes összege és ezek pénzneme.

2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai
Halászati Alapból támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan igénybevétel alapján visszafizetett támogatás összege jogcímenként.

Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösségek és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei
feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető jogait,
- az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig elérhetőek maradnak a www.mvh.gov.hu weboldalon,
- az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvnek megfelelően, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 11. § (1) bekezdése alapján a valóságnak meg nem felelő adat helyesbítését kezdeményezheti, továbbá a
12. §-a alapján az MVH az általa kezelt, közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatosan kérelemre tájékoztatást ad,
- amennyiben ezen adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására a Közösségek és a
tagállami jogrendszer szabályai - az Avtv. 17. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés által biztosított lehetőségeket igénybe veheti.
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