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1 Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfél azonosító: betétlap

Név:

2 Összefüggő terület adatai

Borvidék:

Helység:

Sorszám Helyrajzi szám Termőhelyi kataszteri
osztály

Tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély
iktatószáma

A tevékenységgel érintett
területnagyság (ha)

1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6 ,
7 ,
8 ,
9 ,
10 ,
11 ,
12 ,

Területnagyság összesen: ,

3 Műveletek

Művelet
Végrehajtás borpiaci éve

2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018.

Ültetési munkák elvégzése (kizárólag egy borpiaci év jelölhető meg!) ❍ ❍ ❍
Támrendszer létesítés elvégzése (kizárólag egy borpiaci év, és azon belül egy művelet jelölhető meg!)

5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság
felett)

❍ ❍ ❍ ❍

5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság
és az alatt)

❍ ❍ ❍ ❍

5 huzalnál kevesebb kialakításával ❍ ❍ ❍ ❍

Kérjük a megfelelő műveletet egyértelműen megjelölni, amelyre vonatkozóan támogatási részösszeg igénylése történik.



4 Tevékenység megjelölése (kizárólag egy jelölhető meg!)
Fajtaváltás ❍
Ültetvény áttelepítése ❍

5 A terület lejtésének mértéke (kizárólag egy jelölhető meg!)
5% és az alatti ❍
5% feletti, és 10% vagy az alatti ❍
10% feletti ❍

6 A szőlőfajta Borvidéki terv szerinti kategóriája (kizárólag egy jelölhető meg!)
Kiemelt szőlőfajta ❍
Egyéb támogatható szőlőfajta ❍

7 A szaporítóanyag származása tekintetében a szőlőiskola típusa (kizárólag egy jelölhető meg!)
Árutermelő szőlőiskola ❍
Házi szőlőiskola ❍

8 A szaporítóanyag típusa (kizárólag egy jelölhető meg!)
Oltvány ❍
Dugvány ❍

9 A szaporítóanyag kategóriája (kizárólag egy jelölhető meg!)
Bázis, Certifikált ❍
Standard ❍

10 Kitöltési segédlet

.1 Egy egyéni tervhez több betétlap is csatolható!

.2 Egy betétlap csak olyan összefüggő területre vonatkozhat, amely tekintetében megegyezik:
- a tevékenység,
- a művelet,
- a művelet végrehajtásának borpiaci éve,
- a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen szereplő szőlőfajta kategóriája,
- a terület lejtése,
- a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája,
- a szőlőiskola típusa, és
- eléri a 0,2 ha területnagyságot.

.3 A tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása esetében ugyanazon borpiaci évet kell megjelölni az ültetési munkák és a támrendszer
létesítés elvégzésére.

.4 A tevékenység két borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén csak két egymást követő borpiaci év jelölhető meg. Az első borpiaci évre kell
megjelölni az ültetési munkát, majd az azt követő borpiaci évre kell megjelölni a támrendszer létesítés elvégzését.

.5 A 2016/2017 borpiaci évben elvégzendő ültetési munka művelet csak abban az esetben jelölhető meg, ha azt legkésőbb a 2016/2017 borpiaci
évben (2017. július 31-ig) elvégzik.

.6 A 2017/2018 borpiaci évben elvégzendő támrendszer létesítés művelet csak abban az esetben jelölhető meg, ha azt legkésőbb a 2017/2018.
borpiaci évben (2018. július 31-ig) elvégzik.

11 Kitöltési dátum és aláírás
Helység: Dátum:

. . .
Aláírás:
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