Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2012-ben nyújtandó támogatás
Támogatási kérelem - Főlap
Jogcímkód: 6.354.01.01
Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!
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Főlap iratkódja
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Azonosítási információ

D2500-04

Ügyfél-regisztrációs szám:
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P.H.

HACS neve:

Ügyfél adatai

Előtag:

Név:
Cégforma:
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Kapcsolattartási információ

Név:
Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:
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De minimis nyilatkozat

Jelen kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben, valamint a folyamatban lévő pénzügyi évben részemre megítéltek a 1998/2006/EK rendelet
hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatást:
Igen
Nem

❍

Igen válasz esetén, a megítélt támogatások összege:
6

.

❍

,- EUR /

.

ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok

A tervezett kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre - Jogosult vagyok:

❍;

.

- Nem vagyok jogosult:

.

,- Ft

❍

Oldalszám: 1
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Egyéb információk

Ügyfél minősítési kódja:

(1 - Belföldi természetes személy; 2- Mikrovállalkozás; 3 Kisvállalkozás; 4 - Középvállalkozás; 5 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 6 - Nonprofit szervezet
államháztartáson belül; 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül)

Elszámolni kívánt nettó kiadás (tervezett):

,- Ft

(Megj: a támogatás számítás alapját nem képezi)

Kalkulált támogatás összege (tervezett):

,- Ft

(Megj: a támogatás számítás alapját nem képezi)

Alkalmazotti átlaglétszám (benyújtást megelőző naptári év):

fő

Ebből Start kártyás és csökkent munkaképességű:

fő

Vállalt alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően:

fő

Ebből Start kártyás és csökkent munkaképességű:
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fő

Egyéb elszámolható kiadások

Elszámolni kívánt egyéb elszámolható nettó kiadás (Ft):
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(max. az összes kiadás 12%-a)

,- Ft

Fejlesztés megnevezése

Fejlesztés megnevezése:
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Mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó nyilatkozat

(Az értékeket a megelőző lezárt gazdasági évre vonatkozóan kell megadni)

1 . Szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás nettó árbevétele
2 . Állattenyésztés (állatok + állati termékek) nettó árbevétele
3 . Kertészeti termelés nettó árbevétele
4 . Gyümölcstermesztés nettó árbevétele
5 . Szőlő és bortermelés nettó árbevétele
6 . Mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele
7 . Vadgazdálkodás nettó árbevétele
8 . Eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele (ELÁBÉ)
9 . Közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele
10. Értékesítés nettó árbevétele
11. Mezőgazdasági tevékenység nettó árbevétel aránya [(1+2+3+4+5+6+7-8-9)/10]*100
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Ügyfélre vonatkozó információk

A vállalkozás:

❍ Működő

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,- ezerFt
,- ezerFt
,- ezerFt
,- ezerFt
,- ezerFt
,- ezerFt
,- ezerFt
,- ezerFt
,- ezerFt
,- ezerFt

%

,

❑ Igen

❑ Igen

Fejlesztéssel érintett tevékenység (NACE REV. 2. szerinti szakágazat):

Ügyfél-regisztrációs szám:

.

❍ Induló

Természetes személyként kérelmezek és vállalom, hogy az első kifizetési kérelem
benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba vetetem magam:
Csökkent munkaképességű vagyok:

.

.

Iratkód: D2500-04

.

.

Oldalszám: 2
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Pontozást érintő további információk

(igazoló dokumentumok csatolása szükséges)

Minőség vagy környezetirányítási rendszerrel:

❍ Rendelkezem;

❍ Fejlesztés során bevezetem;

❍ Nem vezetek be;

A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítás
Igen

❑

A fejlesztés vállalkozások egyűttműködésével valósul meg, melyet a támogatási rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint igazol:
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Fejlesztés előtti állapot rövid tényszerű leírása

14

A fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása

❍ Igen ❍ Nem

(Kérjük, leírásban hivatkozzon a 15. pontban megadott megvalósítási helyekre a hivatkozási azonosítóval és adja meg a főbb naturáliákat is)

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: D2500-04

Oldalszám: 3
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Megvalósítási helyekre vonatkozó adatok
(szükség szerint több lap csatolható)

(Megj: Egy megvalósítási hely akkor tartalmazhat több hrsz-t, ha pl. egy létesítmény több hrsz-on helyezkedik el. Az esetek többségében azonban egy létesítmény (pl. egy épület) csak egy hrsz-t érint, így akkor az
a hrsz egyben egyenlő a megvalósítási hellyel.)
Megvalósítási hely sorszáma: M
Település

Helyrajzi szám

Közterület neve:
Akadálymentesítés (fejlesztés előtt)
Akadálymentesítés (fejlesztés után)

Házszám:

❑
❑

Nincs akadálymentesítés;
Nincs akadálymentesítés;

❑
❑

Akadálymentesen megközelíthető;
Akadálymentesen megközelíthető;

❑
❑

Épületen belüli akadálymentesítés biztosított;
Épületen belüli akadálymentesítés biztosított

Megvalósítási hely sorszáma: M
Település

Helyrajzi szám

Közterület neve:
Akadálymentesítés (fejlesztés előtt)
Akadálymentesítés (fejlesztés után)

Házszám:

❑
❑

Nincs akadálymentesítés;
Nincs akadálymentesítés;

❑
❑

Akadálymentesen megközelíthető;
Akadálymentesen megközelíthető;

❑
❑

Épületen belüli akadálymentesítés biztosított;
Épületen belüli akadálymentesítés biztosított

Megvalósítási hely sorszáma: M
Település

Helyrajzi szám

Közterület neve:
Akadálymentesítés (fejlesztés előtt)
Akadálymentesítés (fejlesztés után)

Házszám:

❑
❑

Nincs akadálymentesítés;
Nincs akadálymentesítés;

❑
❑

Akadálymentesen megközelíthető;
Akadálymentesen megközelíthető;

❑
❑

Épületen belüli akadálymentesítés biztosított;
Épületen belüli akadálymentesítés biztosított

Megvalósítási hely sorszáma: M
Település

Helyrajzi szám

Közterület neve:
Akadálymentesítés (fejlesztés előtt)
Akadálymentesítés (fejlesztés után)

Ügyfél-regisztrációs szám:

Házszám:

❑
❑

Nincs akadálymentesítés;
Nincs akadálymentesítés;

❑
❑

Akadálymentesen megközelíthető;
Akadálymentesen megközelíthető;

Iratkód: D2500-04

❑
❑

Épületen belüli akadálymentesítés biztosított;
Épületen belüli akadálymentesítés biztosított

Oldalszám: 4
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Létesítményekre vonatkozó információk
(szükség szerint több lap csatolható)

(A létesítmény adott megvalósítási helyen belül elkülönülő önálló fejlesztési egységet jelent, pl egy épület,egy út stb. A létesítmény sorszámát mindig kezdje 01-el és
folytonosan növelje. A következő megvalósítási helynél ismét kezdje 1-el.)
( a hivatkozási azonosító a M és L száma együtt, pl. 0101)

Megvalósítási hely sorszáma: M

Létesítmény sorszáma: L

Létesítmény megnevezése:
Az adott célterülethez kötődő, létesítményre vonatkozó adatok, információk:

Megvalósítási hely sorszáma: M

Létesítmény sorszáma: L

( a hivatkozási azonosító a M és L száma együtt, pl. 0101)

Létesítmény megnevezése:
Az adott célterülethez kötődő, létesítményre vonatkozó adatok, információk:

Megvalósítási hely sorszáma: M

Létesítmény sorszáma: L

( a hivatkozási azonosító a M és L száma együtt, pl. 0101)

Létesítmény megnevezése:
Az adott célterülethez kötődő, létesítményre vonatkozó adatok, információk:

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: D2500-04

Oldalszám: 5

17

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 47/2012. (V. 11.) VM rendelet (továbbiakban támogatási 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 fejlesztés helyének 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) nem állok gazdálkodási tevékenységemmel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
g) szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás,
adósságrendezés alatt.
2 . Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy megfelelek az államháztartásról szóló törvény szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek.
3 . 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 illetékes 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.
4 . Vállalom, hogy a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt a megvalósítástól kezdődően
az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások
betartásával használom, üzemeltetem.
5 . Alulírott hozzájárulok,
a) hogy 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 lakcímet igazoló hatósági igazolványom másolatának és az annak tartalmát képező személyes adataim kezeléséhez a lakóhelyem vagy
tartózkodási helyem igazolása céljából, és ahhoz, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv
megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolványom alapján kerüljön megállapításra a támogatásra való jogosultságom fennállása;
c) hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 72.§ (2) bekezdés c)
pontja alapján 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, valamint az
Ámr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
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Kitöltési dátum és aláírás

Kitöltés dátuma:

.

.

Ügyfél aláírása:
Aláíró neve:

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: D2500-04

Oldalszám: 6

