
 

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási
nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia

Alapból finanszírozott különleges támogatása -
Nyilatkozat 2010. évi kötelezettség részben / nem

teljesítéséről
Benyújtandó az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez! 

Hivatal tölti ki!

K0108
P.H.

1 Ügyfél-azonosító adatok
Ügyfél MVH regisztrációs száma:

Előtag:

Név:

Cégforma:

2 Feltételek nem teljesítésének aránya
Kijelentem, hogy a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának
igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 4. §-ában foglalt feltételeket nem vagy csak részben teljesítettem és erre vonatkozóan
- az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM
rendeletben foglaltak szerint - vis maior eseményt sem jelentettem be.
Természetes személyek esetén igényelt támogatás:

1 ha jogosultságig 1 ha feletti részre eső
Teljesített árbevétel (Ft) Teljesített munkaórák száma Teljesített árbevétel (Ft)

Virginia dohány, Burley dohány
támogatás .

Zöldség támogatás, Gyümölcs
támogatás .

Nem természetes személyek esetén igényelt támogatás:

Teljesített munkaórák száma Teljesített árbevétel (Ft)
Virginia dohány, Burley dohány támogatás

.
Zöldség támogatás, Gyümölcs támogatás

.

3 Nyilatkozatok
1. Kijelentem, hogy ismerem és vállalom a 29/2010. (III. 30.) FVM rendeletben szabályozott szerkezetátalakítási nemzeti programban való részvétel feltételeit.
2. Kijelentem, hogy a nyilatkozatban szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak.
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.
4. Vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, továbbá, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés
során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom és a referenciaterület megtekintését biztosítom.

4 Kitöltési dátum és aláírás

Dátum: . . Helység:

Aláírás:
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