1. számú melléklet a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelethez
Beadási határidő: február 28.

KÉRELEM
támogatott növény-egészségügyi vizsgálatokban való részvételre
.............. évben
A kérelmezőnek a támogatott szolgáltatásban való részvételre irányuló, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú kérelmet
a növény-egészségügyi vizsgálatot elvégző növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz kell benyújtania a
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletében meghatározott bejelentési időszakban

1. A ügyfél adatai:
(Azt az adóigazgatási számot kell beírni, amelyre a támogatást igényli!)
Ügyfél neve: ........................................................................................... Tel.: ....................
Ügyfél regisztrációs száma: ................................................................................................
Adószáma: ...........................................................................................................................
Adóazonosító jele: ..............................................................................................................
Őstermelői igazolvány száma: ............................................................................................
Lakóhely/székhely címe:
........................ (helység) ....................... út/utca/tér ...... hsz.
Levelezési címe:
................................ (helység)............................. út/utca/tér...... hsz.
Felelős vezető neve: ............................................................................... Tel.: .....................
Felelős ügyintéző neve: .......................................................................... Tel.: .....................
2. A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok:
(előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)
Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám): ...................................................................... fő
Éves forgalom:......................................................................................................... ezer Ft
Éves mérlegfőösszeg: ................................................................................................ ezer Ft
Vállalkozás minősítése: □ mikro □ kis
□ közép
(középvállalkozás: kevesebb, mint 250 személyt foglalkoztat, éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t,
és/vagy éves mérleg főösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t;
kisvállalkozás: kevesebb, mint 50 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja
meg a 10 millió EUR-t;
mikro vállalkozás: kevesebb mint 10 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 2 millió EUR-t.)
3. A támogatást
□ szántóföldi

□ kertészeti

□ engedélyes faiskolai

vetőmagtermesztésre és/vagy szaporítóanyag-elállításra használt terület növény-egészségügyi vizsgálati
támogatott szolgáltatási díjainak igénybevételéhez kérem.
(Tegyen, X jelet a megfelel megnevezés mellett lévő rubrikába!)
4. Nyilatkozatok
4.1. arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében
nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
4.2. lejárt köztartozás meglétének hiányáról;
4.3. a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal
megállapított köztartozás fenn nem állásáról;
4.4. a Tv. szerinti kérelemre történő nyilvántartásba vételi kötelezettségnek való megfelelésről.
4.5. nehéz helyzetben lévő vállalkozás kritériumainak fenn nem állásáról;
4.6. nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező, olyan bizottsági határozat, amely a támogatást
jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.
5. Kötelezettségvállalás
5.1. a terület növény-egészségügyi alkalmasságának az elvégzett vizsgálatok alapján történő igazolása hiányában,
illetve a támogatási keret kimerülése, valamint a jogosultsági feltételek bármelyikének hiánya esetén, az elvégzett
növény-egészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét a járási hivatal és a NÉBIH részére történő
megfizetéséről.
Kijelentem, hogy a kérelmen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................................................
.....................................................
kérelmez (cégszerű) aláírása

