PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
SEKCIA PROJEKTOVÝCH PODPOR / ODBOR HODNOTENIA PROJEKTOV
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
Príloha č. 2 k Metodickému postupu pre žiadateľov o podporu
na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2010/2011

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
Sekcia projektových podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry týmto potvrdzuje, že žiadateľ

1)

1. Obchodné meno (PO) podľa výpisu z obchodného registra / Meno, priezvisko, titul (FO):

2. Sídlo (PO) / trvalé bydlisko (FO) – Ulica:

4. Mesto:

3. Číslo domu:

5. PSČ:

6. IČO:

má/nemá 2) na dolu uvedených plochách schválený projekt na rekonštrukciu
a modernizáciu vinohradov z Opatrenia Investície do poľnohospodárskych podnikov
z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006 / Sektorového operačného programu –
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004 – 2006 :

Názov projektu

3)

Registračné číslo vinohradu:

Kraj:

Katastrálne územie:

Vinohradnícky hon:

Štvorec:

Kód pôdneho bloku / dielu pôdneho bloku :

Číslo parcely/parciel v stave KN:

Plocha vinohradu (ha):

1z2

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
SEKCIA PROJEKTOVÝCH PODPOR / ODBOR HODNOTENIA PROJEKTOV
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
má/nemá 2) na dolu uvedených plochách schválený projekt na rekonštrukciu
a modernizáciu vinohradov z Opatrenia Modernizácia fariem z Programu rozvoja vidieka
SR 2007 - 2013 :
3)

Názov projektu

Registračné číslo vinohradu:

Kraj:

Katastrálne územie:

Vinohradnícky hon:

Štvorec:

Kód pôdneho bloku / dielu pôdneho bloku :

Číslo parcely/parciel v stave KN:

Plocha vinohradu (ha):

Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť žiadateľa, pre účely dodržania podmienok v zmysle NR (ES)
č. 1290/2005, Hlava III, Kapitola 1, čl. 22. Výdavky financované z tohto nariadenia nemôžu byť
predmetom žiadneho iného financovania z rozpočtu Spoločenstva.

V............................ dňa

1)

.....................

Pečiatka a podpis žiadateľa

V Bratislave dňa 4) ...............................

riaditeľ Sekcie projektových podpôr

1

Vyplní žiadateľ
Nehodiace sa prečiarknite
3
Neuvádza sa v prípade ak nemá schválený projekt na reštrukturalizáciu a obnovu vinohradu
4
Vyplní Pôdohospodárska platobná agentúra
2
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