Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
LEADER keretében igénybe vehető támogatás
Pályázat - Főlap
6.463.02.01
Benyújtandó a fejlesztés helye szerint területileg illetékes HACS-hoz
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Főlap iratkódja

2

Azonosítási információ

D3301-01

Ügyfél-regisztrációs szám:

P.H.

MVH tölti ki!

3

Ügyfél adatai

Előtag:

Név:

Cégforma:

4

Kapcsolattartási információ

Név:
Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:

5

Célterület azonosítása

Célterület azonosítója:
Célterület megnevezése:

HACS neve:
Fejlesztés megnevezése:

6

De minimis nyilatkozat

Jelen pályázat 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:

7

.

❍

.

,-EUR /

.

.

,-Ft

ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok

A tervezett kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre - Jogosult vagyok:
Költségvetési szervként pályázok:

❍ Igen

❍ ; Nem vagyok jogosult: ❍

❍ Nem

Oldalszám: 1

8

Statisztikai célokat szolgáló információk
(1 - Belföldi természetes személy; 2 - Mikrovállalkozás; 3 - Kisvállalkozás; 4 - Középvállalkozás; 5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 6

Ügyfél minősítési kódja:

- Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül)

Elszámolni kívánt nettó kiadás (tervezett):
Kalkulált támogatás összege (tervezett):

9

.

.

.

.

,-Ft (Megj: a támogatás számítás alapját nem képezi!)
,-Ft (Megj: a támogatás számítás alapját nem képezi!)

. Egyéb igényelt kiadások

(A támogatás számításába beletartozik!)
(Megj: Az igényelt támogatás teljes összege egyenlő, a betétlapokon igényelt kiadások és az itt feltüntetett kiadások alapján számított összeggel)

Igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás (Ft):

.

(Csak amennyiben az adott célterületnél megengedett!)

Igényelt működési nettó kiadás (Ft), a működtetési időszak:
Első évében:
Második évében:
Harmadik évében:

,-Ft (max. az összes egyéb költség nélküli nettó kiadás 12%-a)

.

.

.

.

.

.

.

,-Ft
,-Ft
,-Ft

10 Ügyfélre vonatkozó információk és nyilatkozatok
(útmutató szerint)

A vállalkozás:

❍ Működő

❍ Induló

Gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személyként kérelmezek:
Mezőgazdasági árbevétel aránya:

.

❑ Igen

%

A pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban szereplő adatok (ezer forintban):
Év:
Saját tőke:
,-eFt Jegyzett tőke:

.

.

.

A pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolót megelőző beszámolóban szereplő adatok (ezer forintban):
Év:
Saját tőke:
,-eFt Jegyzett tőke:

.

.

.

Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi):

,

Ebből, hátrányos helyzetű:

,

Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően:

,

Ebből, hátrányos helyzetű:

,-eFt

.

,

,-eFt

.
fő
fő
fő
fő

(Megj: A fenti létszámba az önfoglalkoztatás beleértendő)

Roma származású vagyok:
Csökkent munkaképességű vagyok:
A fejlesztés közhasznú tevékenységem ellátásához köthető:

❑ Igen
❑ Igen
❍ Igen

(Csak akkor kitöltendő, ha értékelési
szempont)
(Csak akkor kitöltendő, ha értékelési
szempont)

❍ Nem

Igen válasz esetén, a vonatkozó közhasznú tevékenység megnevezése:

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: D3301-01

Oldalszám: 2
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Fejlesztésre vonatkozó információk

A projekt együttműködés keretében valósul meg?
Fejlesztéssel érintett tevékenység:

❍ Igen

❍ Nem

.

Rendezvény esetén a támogatással érintett események száma:
Képzés esetén a képzési napok száma:

nap

Képzés esetén a napi képzési órák száma:

óra/nap

Képzés esetén a résztvevők napi tervezett létszáma:

db

fő/nap

Beruházás tartalmaz bioenergia vagy megújuló energiahasznosítást:

12

❍ Igen

❍ Nem

A támogatási jogosultság megállapításához illetve értékeléshez kötődő, az adott célterülettől függő további adatok, információk

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: D3301-01

Oldalszám: 3

13

A fejlesztés előtti állapot/helyzet rövid tényszerű leírása

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: D3301-01

Oldalszám: 4

14 A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása
Kérjük, leírásban hivatkozzon a 16-17. pontban megadott megvalósítási helyekre, létesítményekre és adja meg a főbb mennyiségeket is)

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: D3301-01

Oldalszám: 5

15

A fejlesztés hatására elérendő eredmények, vállalások rövid, tényszerű szöveges összefoglalása

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: D3301-01

Oldalszám: 6
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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:
A fejlesztés megvalósulásának helye:
Akadálymentesítés:

Blokkazonosító

Házszám:

❍ Belterület;
❍ Teljes;

❍ Külterület; ❍ Tanyás térség;
❍ Részleges; ❍ Nincs

(*Blokkazonosítót csak akkor kell kitölteni, ha az adott célterület KAT vagy
NATURA területekre szabályokat állapít meg!)

Megvalósítási hely sorszáma: M
Település

Helyrajzi szám

Közterület neve:
A fejlesztés megvalósulásának helye:
Akadálymentesítés:

Blokkazonosító

Házszám:

❍ Belterület;
❍ Teljes;

❍ Külterület; ❍ Tanyás térség;
❍ Részleges; ❍ Nincs

(*Blokkazonosítót csak akkor kell kitölteni, ha az adott célterület KAT vagy
NATURA területekre szabályokat állapít meg!)

Megvalósítási hely sorszáma: M
Település

Helyrajzi szám

Közterület neve:
A fejlesztés megvalósulásának helye:
Akadálymentesítés:

Blokkazonosító

Házszám:

❍ Belterület;
❍ Teljes;

❍ Külterület; ❍ Tanyás térség;
❍ Részleges; ❍ Nincs

(*Blokkazonosítót csak akkor kell kitölteni, ha az adott célterület KAT vagy
NATURA területekre szabályokat állapít meg!)

Megvalósítási hely sorszáma: M
Település

Helyrajzi szám

Közterület neve:
A fejlesztés megvalósulásának helye:
Akadálymentesítés:

Ügyfél-regisztrációs szám:

Blokkazonosító

Házszám:

❍ Belterület;
❍ Teljes;

❍ Külterület; ❍ Tanyás térség;
❍ Részleges; ❍ Nincs
Iratkód: D3301-01

(*Blokkazonosítót csak akkor kell kitölteni, ha az adott célterület KAT vagy
NATURA területekre szabályokat állapít meg!)

Oldalszám: 7
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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 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: D3301-01

Oldalszám: 8
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Nyilatkozatok

1 . Kijelentem, hogy
a) a pályázatban szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen pályázatban igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések - különösen a többször módosított 23/2007. (IV.
17.) FVM rendelet és a 122/2009. (IX.17) FVM rendelet, valamint az az alapján megjelent pályázati felhívás 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 igénybevétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem,
és vállalom az egyéb jogkövetkezményeket;
f) nem állok gazdálkodási tevékenységemmel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
g) szervezet esetén a pályázat benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás,
adósságrendezés alatt;
h) a támogatást nem szintentartást szolgáló eszköz beszerzéséhez veszem igénybe.
2 . Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
vonatkozásomban a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 15. § (5)
bekezdésében meghatározott követelményei teljesülnek.
3 . Tudomásul veszem, hogy
a) az MVH a pályázathoz kapcsolódó ügyintézést a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján nyilvántartásba vett adataim
alapján végzi;
b) amennyiben ezen adataim megváltoznak, a Tv. alapján azt a MVH illetékes kirendeltségén 15 napon belül bejelentem és amennyiben ezen
bejelentési kötelezettségemet elmulasztom, az ebből adódó jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az
állami adóhatóság hajt be.
4 . Vállalom, hogy
a) támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt a megvalósítástól kezdődően az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával
használom, üzemeltetem.
5 . Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy
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) az Áht. 13/A (4) bekezdése szerint az Áht. 18/C. § (13)-(14) bekezdéseiben meghatározott adataimat az Áht. 18/C. § (12)-(13) bekezdéseiben
felsorolt szervek az (5)-(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)-(13) bekezdéseiben foglaltak szerint felhasználják.
19

Kitöltési dátum és aláírás

Kitöltés dátuma:

.

.

Ügyfél aláírása:
Aláíró neve:

Nem természetes személy esetén cégszerű aláírás szükséges.

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód: D3301-01

Oldalszám: 9

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) bekezdése alapján az alábbi adatok közzétételre kerülnek a www.mvh.gov.hu weboldalon:

I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében nyilvántartott
a) vezeték- és utónév,
b) lakcím (a helység neve, postai irányítószáma, közterület neve, jellege és száma).
Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az MVH Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében nyilvántartott
a) bejegyzés szerinti teljes név,
b) székhely/telephely (a helység neve, postai irányítószáma, közterület neve, jellege és száma).
II. Kifizetésre vonatkozó adatok
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.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatait a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösségek és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei
feldolgozhatják azzal, hogy tevékenységük során az ügyfél alapvető jogait és szabadságait tiszteletben tartják.
- 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) bekezdésének b) pontja alapján a valóságnak meg nem felelő adat helyesbítését kezdeményezheti, továbbá az Avtv. 20.
§-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.

