Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių
maitinimą taisyklių
1 priedas
(Paramos paraiškos formos pavyzdys)
(Pildoma didžiosiomis raid÷mis)
Vardas

Pavard÷ arba įmon÷s pavadinimas

Asmens (įmon÷s) kodas

Laikytojo valdos numeris

Telefono Nr.

Savivaldyb÷
(pagal gyvenamąją/registracijos vietą)

Seniūnija (pagal gyvenamąją/registracijos vietą)

Kaimas, miestelis ir kt.
(pagal gyvenamąją vietą)

Adresas (gatv÷, namo Nr., buto Nr.)

Pašto indeksas

El. paštas

Banko kodas

Banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

VĮ Žem÷s ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
PARAMOS PARAIŠKA
BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ
________________________
(data)

Bityno bandos numeris
Ekologin÷s gamybos ūkis

Taip

Ne

Sertifikato numeris
(tik ekologinių bitynų savininkams)

Išlaidų pavadinimas

Kiekis

Pirkta papildomo maisto bit÷ms (cukrus, invertuotojo cukraus sirupas), kg
Pirkta papildomo ekologinio maisto bit÷ms (cukrus, invertuotojo cukraus sirupas), kg
Patirta išlaidų, Lt
Prašau suteikti paramą už ______ bičių šeimų papildomą maitinimą.
Patvirtinu, kad visa paramos paraiškoje ir išlaidų apmok÷jimo įrodymo dokumentų apraše pateikta informacija yra
teisinga.
Patvirtinu, kad susipažinau su šios paramos teikimo taisyklių ir kitų teis÷s aktų, reglamentuojančių paramos teikimą,
nuostatomis.
Patvirtinu, kad aš ir mano sutuoktinis negauname paramos pagal Kaimo pl÷tros plano priemonę „Ankstyvo
pasitraukimo iš prekin÷s žem÷s ūkio gamybos r÷mimas“.
Patvirtinu, kad neturiu sunkumų, kaip apibr÷žta Bendrijos gair÷se d÷l valstyb÷s pagalbos sunkumus patiriančioms
įmon÷ms sanuoti ir restruktūrizuoti [OL 2004 C 244, p.2].
Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.
Žinau, kad gavus pranešimą d÷l klaidingai išmok÷tos paramos grąžinimo Agentūrai, man gali būti prad÷ti skaičiuoti
delspinigiai, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą.
Esu informuotas, kad jei patikros metu bus nustatytas ne toks bičių šeimų skaičius arba netur÷siu išlaidų pagrindimo
dokumentų, neteksiu teis÷s į paramą.
Bičių laikytojas

(Parašas)

(Vardas, pavard÷)

Sutikrinta
(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavard÷)

Paramos teikimo bičių laikytojams
už papildomą bičių maitinimą taisyklių
3 priedas
(Aprašo formos pavyzdys)

IŠLAIDŲ APMOKöJIMO ĮRODYMO DOKUMENTŲ APRAŠAS
_____________
(data)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pavadinimas

Išlaidų apmok÷jimo įrodymo dokumentas
Nr. ir data
Išlaidų suma Lt

Kiekis kg (l)

Iš viso

Bičių laikytojas

(Parašas)

(Vardas, pavard÷)

Sutikrinta
(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavard÷)

