Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben
igényelhető támogatás
Támogatási Kérelem 2015 - Főlap

Jogcímkód: 6-122-01-01
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Főlap iratkódja
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Azonosítási információ

Ügyfél-azonosító:

D1054-01

Ügyfél születési dátuma:
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P.H.

Ügyfél adatai

Előtag:
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19

Név:

Kapcsolattartási információ

Név:
Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:
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Végzettségre és szakmai gyakorlatra vonatkozó információk

Felsőfokú agrár végzettség megnevezése:
Szak megnevezése:
Szakképesítés megnevezése:
Szakképesítés azonosító száma:

Vállalom, hogy a 10 %-os kifizetetési kérelem benyújtásáig legalább BSc szintű szakirányú végzettséget szerzek:

❑ Igen

❍ Igen
Legalább 2 év mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkezem: ❍ Igen
Legalább 3 év mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkezem: ❍ Igen
Legalább 1 év mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkezem:

Oldalszám: 1
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Nő vagyok:

Értékeléshez kapcsolódó nyilatkozatok

❑ Igen

Életvitelszerű tartózkodási hely a támogatási kérelem benyújtásakor:
Irányítószám:
Település

Közterület

Házszám

Helyrajzi szám:

Helyrajzi szám:

Nyilatkozom, hogy életvitelszerű tartózkodási helyem a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában tanyán vagy 1000 fő
alatti lakosságszámú településen van és vállalom, hogy ezt fenntartom a működtetési időszak végéig:
Vállalom, hogy életvitelszerű tartózkodási helyként tanyára vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözöm a működtetési
időszak első évének végére, és ezt fenntartom a működtetési időszak végéig:

❍ Igen

A működtetési időszak kezdetétől annak teljes időtartama alatt az életvitelszerű tartózkodási helyemhez képest a gazdaság
legtávolabbi pontja 30 km-es sugarú körön belül található:

❑ Igen

Vállalom, hogy főállású mezőgazdasági termelővé válok a működtetési időszak:

❍ igen
❍ igen

Vállalom, hogy a főállású foglalkoztatottak száma a működtetési időszak 4. évétől legalább +1 fő

Ügyfél-azonosító:

Iratkód: D1054-01

❍ Igen

3. évének kezdetétől
4. évének kezdetétől

❑ igen

Oldalszám: 2
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Nyilatkozatok

1. Kijelentem, hogy
a) a támogatási kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések - különösen a többször módosított 23/2007. (IV.17.) FVM
rendelet és a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet - által előírt valamennyi feltételt megismertem és az azokban foglalt feltételeket betartom;
c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért
dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését biztosítom;
d) megfelelek, valamint a megvalósítandó beruházás megfelel a támogatás igénybevételének feltételeit meghatározó jogszabályok előírásainak;
e) a támogatást rendeltetésének megfelelően használom fel, jogosulatlan részvétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem, és vállalom az
egyéb jogkövetkezményeket;
f) mezőgazdasági üzem vezetőjeként első alkalommal kezdek el gazdálkodni;
g) a gazdaság üzemméretét az üzleti terv részét képező SFH betétlapon vállalt méretre növelem az ott megadott ütemezés szerint, és azt a működtetési
időszak végéig fenntartom.
2. Tudomásul veszem, hogy
a) az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b) az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok az MVH bármely megyei kirendeltségén
tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó az MVH eljárási törvény 29. § (5) bekezdésében,
valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a jogosulatlan részvételhez kapcsolódó és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság
hajt be;
d) amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül
köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH eljárási törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
3. Alulírott hozzájárulok ahhoz,
a) az általam közölt adatokat az MVH továbbítsa az Irányító Hatóság részére, azzal a céllal, hogy azokat az intézkedéshez kapcsolódó monitoring
tevékenységében, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéseiben felhasználja;
b) 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.
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Kitöltési dátum és aláírás

Kitöltés dátuma:

Ügyfél-azonosító:

.

.

Ügyfél aláírása:

Iratkód: D1054-01

Oldalszám: 3

