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PROJEKT ADATLAP 
 
 
1. A támogatási konstrukció megjelölése 
 
1.1. A pályázati felhívás kódszáma  
Elektronikus pályáztatás során kereső/kiválasztó beállítása 

 
 
2. A projekt összegző adatai 
 
2.1. A projekt címe (max. 250 karakter)  

 
 

2.1.1. Projekttípus Legördülő lista alapján kiválasztandó a 
kódszáma (lista excel-ben mellékelve) 

2.1.2. Projekttípus Legördülő lista alapján kiválasztandó a 
kódszáma (lista excel-ben mellékelve) 

2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne  
Régió:  
Megye: Elektronikus pályáztatás során 

kereső/kiválasztó beállítása 
Település*: Elektronikus pályáztatás során 

kereső/kiválasztó beállítása 
Irányítószám**:  
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)**:  
Házszám**:  
Helyrajzi szám**:  
* Összes érintett települést be kell írni 
**Több helyszín esetén nem kitölthető 
 
2.3. A projekt megvalósításának kezdete:        ____    év     __      hó    __ 

nap 
 
2.4. A projekt megvalósításának 
befejezése: 

    ____    év     __      hó    __ 
nap 

 
2.5. A projekt elszámolható költségei 
összesen (Ft) 

Elektronikus pályáztatás során a 4.2. pont 
összesen FT sorban szereplő adatból 
automatikusan generálva 

 
2.6. A projektre igényelt támogatás 
összege (Ft) 

Elektronikus pályáztatás során a 4.2. pont III. 
FT sorban szereplő adatból automatikusan 
generálva 

 
2.7. A támogatás mértéke (%) Elektronikus pályáztatás során a 2.6. és 2.7. 

pontokban szereplő adatokból automatikusan 
generálva 
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2.8. Kérjük, adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 4000 karakter) 
 

 
 
 
 

 
2.9. A projekt főbb energetikai adatai 
 

(GJ/év) (GJ/év)

Villamos 
energia   
(kWh/év)
vásárolt: + 
értékesített: -

0 0 0

Földgáz (m3/év) 0 0 0
Tüzelőolaj  (l/év) 0 0 0
Szén (t/év) 0 0 0
Koksz  (t/év) 0 0 0
PB gáz  (kg/év) 0 0 0
Vásárolt hőenergia (GJ/év) 0 0 0
Egyéb: 0 0 0
Egyéb: 0 0 0
Egyéb: 0 0 0
Összesen: 0 0 0 0 0

Napenergia (villamos) 0
Szélenergia 0
Vízenergia 0
Napenergia (termikus) 0
Biomassza 0 0
Biogáz   #ÉRTÉK!   #ÉRTÉK!
Geotermikus energia 0
Hőszivattyú 0
Egyéb: 0 0
Egyéb: 0 0
Egyéb: 0 0
Összesen: 0 0 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

Megújuló 
energiaforrás

Hasznosított/eltüzelt megújuló energia Villamosenergia-termelés
 (GJ/év) (kWh/év)

Változás
összesen

növekedés: +
csökkenés: - 

Fejlesztés
előtt

Fejlesztés
után

Változás
növekedés:+
csökkenés: -

Fejlesztés
előtt

Fejlesztés
után

Változás
növekedés: +
csökkenés: -

Energiahordozó 

Projektszinten jelentkező változás Nem 
projektszinten

jelentkező 
változás

Természetes mértékegységben Hőértékben (GJ/év)
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3. A pályázó adatai 
 
3.1. A pályázó teljes neve:  
 
3.2. A pályázó rövidített neve 
(amennyiben releváns): 

 

 
3.3. Gazdálkodási formakód: Automatikus keresővel 
 
3.4. Törzsszám (amennyiben releváns):  
 
3.5. Adószám:  
 
3.6. Bankszámla szám: ________-________-________ 
 
3.7. Statisztikai szám:  
 
3.8. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági 
nyilvántartásba vétel/vállalkozói 
igazolvány száma: 
(önkormányzatok esetében nem releváns) 

 

 
3.9. Alapítás időpontja:      ____    év     __      hó    __         nap 

 
3.10. Minősítési kód: Automatikus keresővel, a keresőben rövid

magyarázattal 
 

3.11. Főtevékenység TEÁOR száma és 
megnevezése   

Automatikus keresővel 

 
3.12. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR 
száma és tevékenység megnevezése 

Automatikus keresővel 

 
3.13. Fejlesztendő tevékenység jelenlegi 
árbevételének aránya a jelenlegi összes 
nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban) 
 

Önkormányzatok és non-profit 
szervezetek esetében nem kell kitölteni! 

 
3.14. A pályázó székhelye: 
Ország Elektronikus pályáztatás során 

kereső/kiválasztó beállítása az EGT 
országok miatt – Magyarország az 
alapértelmezett 

Külföldi székhely esetén a teljes cím  
Megye: Elektronikus pályáztatás során 

kereső/kiválasztó beállítása 
Település:      Elektronikus pályáztatás során 

kereső/kiválasztó beállítása 
Irányítószám:  
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)  
Házszám  
Helyrajzi szám:  

 
3.15. A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) 
Megye: Elektronikus pályáztatás során 

kereső/kiválasztó beállítása 
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Település:      Elektronikus pályáztatás során 
kereső/kiválasztó beállítása 

Irányítószám:  
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)  
Házszám   
Helyrajzi szám  

 
3.16. A pályázó postacíme (amennyiben azonos a székhellyel, EMIR automatikusan 
kitölti) vagy: 

Megegyezik a székhely szerinti címmel: Igen □  Nem □  
Megye: Elektronikus pályáztatás során 

kereső/kiválasztó beállítása 
Település:      Elektronikus pályáztatás során 

kereső/kiválasztó beállítása 
Irányítószám:  
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)  
Házszám:  
Postafiók irányítószám:  
Postafiók:  
Honlap:  

 
3.17. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai 
Név:  
Beosztás:  
Telefon 1:  
Telefon 2:  
Fax 1:  
Fax 2:  
e-mail:  
Név:  
Beosztás:  
Telefon 1:  
Telefon 2 (Mobil):  
Fax 1:  
Fax 2:  
e-mail:  

 
3.18. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai 
Név:  
Beosztás:  
Telefon 1:  
Telefon 2:  
Fax 1:  
Fax 2:  
e-mail:  
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4.1 A projekt tervezett elszámolható költségeinek összefoglalása  
 
Költségkategória 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen 
Immateriális javak       
Tárgyi eszközök       
Anyagjellegű ráfordítások       
Személyi jellegű ráfordítások       
 Összesen         
 

 
 
* = a 2007. január 01. után 2009-ig felmerült, utólagosan elszámolható 
költségeket a 2009-es oszlopban kell összesíteni. 
 
4.2 A projekt elszámolható költségeinek forrásai (saját forrás) 

 

Forrás (Ft) % 
 I. saját forrás    
 I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása    
 I/2. partnerek hozzájárulása    
 I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás    
 I/4. egyéb saját forrás: …..   
 II. egyéb támogatás: ...    
 III. a támogatási konstrukció keretében igényelt 
támogatás (EU és hazai együttesen) 

  

 Összesen   100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai 
 Az 5. kérdést a „Projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai” 
funkcióban kell megválaszolni! 
 
Kérjük, az adatlap kitöltési útmutatóban felsorolt mutatók közül az Ön projektjére 
releváns mutatókat és azok mértékegységét a táblázatban feltüntetni. 
 

Mutató neve 
Mérték-
egység 

Kiinduló 
érték 

1.év 2.év 3.év 4.év 5.év

Indikátor tervezőből automatikusan!  0      
  0      
  0      
  0      
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6. Horizontális szempontok érvényesítése 
 
6.1 Választott fenntarthatósági szempontok  
 

  
Fenntarthatósági szempontok 

Az összes vállalást a pályázatban be kell mutatni
Mérték-
egység 

P
á
ly

á
za

t 
b

e
n

y
ú

jt
á
sa

k
o

r 
é
rv

é
n

y
e
s 

é
rt

é
k
 

P
ro

je
k
tf

e
n

n
ta

rt
á
s 

v
é
g

é
n

 v
á
rh

a
tó

 
é
rt

é
k
 

1 Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik  I/N     

Tudásmegosztásban 
résztvevők száma 

3 f 

A fenntarthatósággal 
kapcsolatos 
tudásmegosztásban részt 
vett munkavállalók száma 
 

Össz. Munkavállalói 
létszám 

fő 

  

16. 
Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás 
során 

I/N   

másodlagos alapanyag 34 

Másodlagos alapanyag-
felhasználás arányának 
növelése a teljes alapanyag 
felhasználáson belül összes alapanyag 

t    

35 
Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai 
munkák során (I/N) 

I/N    

43 
Összes keletkezett hulladék mennyiségének 
csökkentése 

t 
   

 
 
 
 
6.2 Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok 
 

  
Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok  

(az adatközlés jogosultsági kritérium) 
Mérték-
egység 

Pályázat 
benyújtásakor 
érvényes érték 

teljes vízfelhasználás m3/év   

a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke 
legördülő menü: termelés 
egysége (t, m3, m2, m, 
üzemóra, db) v. szolgáltatás 
egysége (fő, eFt, óra) 

legördülő 
menüből 
választva 

  

teljes energiafelhasználás kWh/év   

b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke  
legördülő menü: termelés 
egysége (t, m3, m2, m, 
üzemóra, db) v. szolgáltatás 
egysége (fő, eFt, óra) 

legördülő 
menüből 
választva 

  

c Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e)  t/év   
ártalmatlanításra kerülő 
hulladék 

t/év   
d1) 

Ártalmatlanításra kerülő hulladék 
arányának mértéke 

összes hulladék mennyisége t/év   
újrahasznosított papírcsomag 
(500 lapos) 

db/év   
d2) Újrahasznosított papír használat aránya 

összes felhasznált 
papírcsomag (500 lapos) 

db/év   
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kistérségben élő saját 
foglalkoztatottak száma fő   e) 

A kistérségben élők 
foglalkoztatottságának mértéke  

saját foglalkoztatottak száma fő   
tudásmegosztásban 
résztvevők száma 

fő 
  f) 

A fenntarthatósággal kapcsolatos 
tudásmegosztáson részt vett 
munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám fő   

Megjegyzés: d1) és d2) sorok közül csak az egyik kitöltése kötelező 
 
6.3 Választott esélyegyenlőségi intézkedések  
 

A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések (minden 
vállalt intézkedést be kell mutatni a pályázati útmutató megfelelő 

fejezetében) 

P
á
ly

á
za

t 
b

e
n

y
ú

jt
á
sa

k
o

r 
é
rv

é
n

y
e
s 

é
rt

é
k
 

P
ro

je
k
tf

e
n

n
ta

rt
á
s 

v
é
g

é
n

 
v
á
rh

a
tó

 é
rt

é
k
 

1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) *   

2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET),megléte (I/N)  

  

4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára 
esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) 

  

5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik 
elfogadott IVS-hoz (I/N) 

  

7. Esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés (I/N)* 

  

10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)*   

11. Nők száma a felső-, és középvezetésben (fő) 

  

13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) 

  

15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő)*   

16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)* 

  

18. Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében 
foglalkoztatottak száma (fő) 

  

23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)* 

  

44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, 
kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: 
nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó 
meglévő előítéleteket (I/N) 
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6.4 Kötelezően kitöltendő statisztikai adatok 
 

Kötelezően kitöltendő, kiegészítő, statisztikai információk (az adatközlés jogosultsági 
feltétel) 

  

P
ál

yá
za

t 
b
en

yú
jt
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o
r 
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vé

n
ye

s 
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té
k 

Pr
o
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fe
n
n
ta

rt
á
s 
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g
én

 t
er

ve
ze

tt
 

ér
té

k 

a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)     
b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)     
c) A projekt által érintettek száma  (fő)     

cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)     
cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)     

cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)     

 
 
 
 
 
 
7. Tájékoztatási követelmények 
 

Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, a Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei c. útmutatóban foglaltaknak megfelelően milyen tevékenységeket 
terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják 
biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak: 
 

Tervezi a 
használatát? 

Eszköz 

Igen Nem 
„A” típusú hirdetőtábla      
„B” típusú hirdetőtábla     
Tájékoztatási tábla „C” típus     
Emlékeztető tábla „D” típus     
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)     
Televízió     
Rádió     
Internet (banner)     
Nyitórendezvény      
Záró rendezvény      
Egyéb rendezvény, konferencia     
Sajtótájékoztató      
Sajtóközlemény      
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány     
PR film     
Önálló internetes honlap     
Zöld szám, információs központ 
(ügyfélszolgálat) 

    

DM levélkampány     
Telemarketing      
Közvéleménykutatás      
Reklámtárgy      
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Egyéb: …… (megnevezés)     

 

A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max. 1000 karakter) 
 
 
 
 
 

 
8. A projekt közbeszerzései 
 A 8. kérdést a „Projekt közbeszerzései” funkcióban kell megválaszolni! 
 

Nyilatkozom, hogy a tervezett projekt közbeszerzés köteles: Igen □ Nem  □ 

A beszerzés 
tárgya 

 

Becsült 
érték 
(Ft) 

Beszerzési 
eljárás 

típusa (és 
szakaszok 

száma) 
 

Szerződés 
típusa 

 

Ajánlatok 
beadási 

határideje 
 

Ajánlatok 
értékelésének 

dátuma 
 

Eredményhirdetés 
dátuma 

Gyorsított 
(igen/nem)
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9. A projekttevékenységek tervezett költségei  
 A 9. kérdést a „Projekttevékenységek tervezett költségei” funkcióban kell 
megválaszolni 
 
a) Energiahatékonyságra vonatkozó projektrész 

Nettó 
költség

Bruttó 
költség

Igényel 
támogatást

Tevékenységre 
ÁFA 

visszaigénylő

Igényelt 
támogatás

Finanszírozá
si mód

Tevékeny
ség 

kezdete

Tevékeny
ség vége

 [Ft]  [Ft] [I=1/N=0] [I=1/N=0] [Ft]

[1=útófinans
zírozás

2=szállítói 
finanszírozá

s]

[Év;hó] [Év;hó]

Összesen: 0 0 0 0 0

Projekttevékenység

 
 
b) Megújuló energiaforrás felhasználására vonatkozó projektrész 
 

Nettó 
költség

Bruttó 
költség

Igényel 
támogatást

Tevékenységre 
ÁFA 

visszaigénylő

Igényelt 
támogatás

Finanszírozá
si mód

Tevékeny
ség 

kezdete

Tevékeny
ség vége

 [Ft]  [Ft] [I=1/N=0] [I=1/N=0] [Ft]

[1=útófinans
zírozás

2=szállítói 
finanszírozá

s]

[Év;hó] [Év;hó]

Összesen: 0 0 0 0 0

Projekttevékenység

 
 
c) Összesített költségek: 
 

Nettó 
költség

Bruttó 
költség

Igényel 
támogatást

Tevékenységre 
ÁFA 

visszaigénylő

Igényelt 
támogatás

Projekt részek 
aránya az 

összköltséghez 
viszonyítva

 [Ft]  [Ft] [I=1/N=0] [I=1/N=0] [Ft] [%]
a) Energiahatékonyságra 
vonatkozó projektrész

b) Megújuló energiaforrás 
felhasználására vonatkozó 
projektrész
Összesen: 0 0 0 0 0 100

Projektrész
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 Nyilatkozatok 

 

 
 Igen/Nem/ 

nem releváns

1.  

Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, 
meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom 
az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosításai és 
nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai 
címen nem áll fenn. 

 

2.  

A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási 
vagy felszámolási eljárás, illetve adósságrendezési eljárás, továbbá amennyiben 
csőd-, végelszámolási vagy felszámolási, adósságrendezési eljárás indul ellenem, 
illetve lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom keletkezik a pályázat 
elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal 
bejelentem. 

 

3.  

Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő 
lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból 
vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben 
vállalt kötelezettségeimet teljesítettem. 

 

4.  
Kijelentem, hogy az általam képviselt Kedvezményezett ellen az Európai 
Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs 
érvényben. 

 

5.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően (a szerződéskötést 
megelőzően) a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a 
helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleteknek megfelelően ellenőrizze. A 
pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak 
megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználását az arra feljogosított szervek ellenőrizzék. 

 

6.  

Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül 
államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén 
a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli 
foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizettetésére nem vagyok kötelezett. 

 

7.  
Kijelentem, hogy a projekt megvalósítását a pályázati felhíváshoz tartozó 
útmutatónak megfelelően kezdem meg.  

 

8.  A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 
valódiak és hitelesek. 

 

9.  
Korábban nem nyújtottam be adott tárgyban olyan pályázatot, amely támogatást 
nyert vagy jelenleg elbírálás alatt áll.   

 
 

10.  

Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén az általam képviselt pályázó  neve, a 
támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási 
helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozott módon 
nyilvánosságra hozható. 

 

11.  

Tudomásul veszem, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás 
megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a 
217/1998. (XII. 30) Kormány rendelet 92.§ (5) bekezdése szerint felfüggesztésre 
kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás 
a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt 
kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerülhet. 
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12.  

Hozzájárulok, hogy a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően 
pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az Országos Támogatási Monitoring 
Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, 
előirányzat kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget 
biztosíthasson a projekt pénzügyi adatbázisához. 

 

13.  
Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §-ának 
(4) bekezdése alapján, a pályázat elbírálása során a vállalkozás adótartozásra 
vonatkozó adatát a közreműködő szervezet és a Támogató tudomására hozza. 

 

14.  
Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban előírt biztosítékokat támogatás esetén 
rendelkezésre bocsátom. 

 
  

15.  

Tudomásul veszem, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben 
vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a 
szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – a jegybanki alapkamat 
kétszeres mértékével növelt – összegének megfizetésére irányuló követelés 
érvényesítése bármelyik biztosíték érvényesítésével történik. 

 

16.  
Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő 
ellenőrzéséhez. 

 

17.  

Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót megismertem, az 
abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve 
kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati 
célnak megfelelően használom fel, a támogatással megvalósuló projektet a 
pályázatban bemutatott módon az adott célra használom. Az adott támogatás 
Pályázati Útmutatójában foglaltakat tudomásul vettem. Amennyiben a szervezet 
helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó 
bármely esemény következik be, úgy a közreműködő szervezetet haladéktalanul 
értesítem. 

 

18.  
Tudomásul veszem, hogy meghatározott időre - de legfeljebb öt évre - kizárható 
vagyok a támogatási rendszerből, ha a 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 88. § 
(2) bekezdésében meghatározott feltételek közül legalább egy teljesül. 

 

19.  Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató és a Közreműködő Szervezet 
nyilvántartsa és kezelje. 

 

20.  Nyilatkozom, hogy a projekt finanszírozásához szükséges önerő rendelkezésre áll.   

támogatott hitel, melynek 
támogatástartalma:  

Nem releváns 
is lehet 
 21.  

Nyilatkozom, hogy a projekthez tervezett 
banki hitel, mint saját forrás része  

nem támogatott hitel  

22. A A Pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) 
összeg kerül figyelembevételre. (A -F-ig kiválasztós) 

 

22. B 
A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) 
törvény hatálya alá tartozik.  
Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 

 

22. C 

A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán 
ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási 
joggal nem járó tevékenységet végez).  
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

 

22. D 

A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási 
jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül 
figyelembevételre. 
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22. E 

A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az 
ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja, hogy a pályázatban 
megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és 
az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a 
tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

 

22. F 

A Pályázó alanya az ÁFÁ-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással 
állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az 
arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az 
arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe 

 

23.  
Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt vállalkozás mikro- kis-, vagy 
középvállalkozásnak minősül (2004. évi XXXIV. Törvény a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról alapján). 

 Nem releváns 
is lehet 

24.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt 
vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon 
székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkezik. 

 

25.  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt 
vállalkozás(ok) és/vagy partnerként bevonni kívánt vállalkozás(ok) rendelkezik a 
tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel. 

 

26.  Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a pályázati útmutatóban 
megfogalmazott célokkal összhangban van. 

 

27.  Vállalom, hogy a Pályázati adatlapban szereplő tervezett mutatókat, számokat, 
mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit teljesítem. 

 

28.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat keretén belül 
beszerezni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó Európai Unió szabályainak 
irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek 
követelményeinek. 

 

29.  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt 
vállalkozás(ok) és/vagy a partnerként bevonni kívánt vállalkozás(ok) 
tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 

 

30.  
Tudomásul veszem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a 
fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül 
nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. 

 

31.  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eszközbeszerzés a 
pályázó által aktivált beruházás keretében valósul meg. 

 

32.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszerzés nem operatív 
lízing és haszonbérlet keretében valósul meg, továbbá tudomásul vesszük, hogy 
amennyiben a zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánjuk az eszközt 
beszerezni, a fejlesztésnek a tulajdonszerzésünkkel kell zárulnia úgy, hogy az 
elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb a szerződés aláírását 
követő 24. hónap végéig, vagy 2011. december 31-ig (a két időpont közül a 
korábbi időpontig) kell benyújtanunk a közreműködő szervezetnek, valamint azt, 
hogy a támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után 
igényelhető. 

Nem releváns 
is lehet! 

33.  
Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyerhető maximális 
támogatás nem haladhatja meg a 85/2004 (IV. 19.) Korm. rendelet 30.§-ában 
meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket. 

Nem releváns 
is lehet! 

34.  

Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyert és elnyerhető 
bármilyen állami támogatás esetén sem a támogatás maximális mértéke sem a 
támogatási intenzitás összesen nem haladhatja meg a Pályázati Útmutató D2 
pontjában meghatározott értéket. 

Nem releváns 
is lehet! 

35.  Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat kiírói felé 
monitoring adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn. 
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36.  

Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A megfelelő szövegrészt jelölje 
meg!) 
- nem részesültem. 
- részesültem, de a jelen projekt nem került bejelentésre. 
- részesültem a jelen projekttel. 

 
………………………
… 
……………. 

37.  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban megfogalmazott 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelek 

 

38.  
Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén (amennyiben az 
adott pályázati kiírás lehetővé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó 
pénzösszeget saját forrásból biztosítom. 

 

39.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általunk megvalósítani 
kívánt projektet olyan ingatlanon kívánjuk megvalósítani, amely a pályázat 
benyújtásának időpontjában per-, és igénymentes. Tudomásunk van arról, hogy 
kivételt képez, ha a pályázó az igény jogosultja, illetőleg bérelt ingatlan esetében 
a bérleti szerződés kizárólagos joggal biztosítja a támogatással megvalósuló 
létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a külön rendeletben előírt 
üzemeltetési kötelezettség idejére. Továbbá tudomásom van arról, hogy 
amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló 
ingatlanon kívánjuk megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a 
tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra 
vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és 
igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni 
hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) 
helyszíne. 

 

40.  

Kijelentem, hogy az általam tervezett beruházás nem engedély köteles, vagy 
amennyiben engedély köteles a projekt megvalósításának elindításához 
szükséges jogerős engedélyek legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig 
benyújtásra kerülnek.  

 

41.  

Kijelentem, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, 
szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését 
követően minimum 3, illetve 5 évig fenntartom és üzemeltetem az adott 
régióban. 

 

42.  Kijelentem, hogy a fejlesztés tevékenysége nem tartozik a Pályázati Útmutatóban 
kizárt ágazatok közé. 

 

43.  Kijelentem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztésnek nem célja annak 
elidegenítése vagy megterhelése. 

 

44.  

Hozzájárulok, hogy a köztartozások – az Áht.  13/A. § (4) bekezdésében és a 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – 
figyelemmel kísérése érdekében adószámomat vagy adóazonosító jelemet, 
társadalombiztosítási azonosító jelemet, társadalombiztosítási folyószámla 
számomat a Magyar Államkincstár illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a 
lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és 
összegének megismeréséhez, illetve kiadja az APEH, VPOP, OEP és szervei 
részére. 

 

45.  

Tudomásul veszem, hogy a 1083/2006 EK rendelet, jövedelemtermelő 
projektekre vonatkozó 55. cikke alapján amennyiben a 2020. évig bezárólag 
megállapítást nyer, hogy a projekt kapcsán olyan jövedelmem keletkezett, 
amelyet a pénzügyi elemzés számításakor nem vettek figyelembe, e jövedelmet a 
támogatás arányában vissza kell fizetni. 

 

46.  Az 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 88.§ 2) támogatási rendszerből való 
kizárás hatálya nem áll fenn. 

 

47.  Nyilatkozom, hogy a pályázatunk elektronikus és nyomtatott példánya egymással 
megegyezik. 
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48.  

Nyilatkozom, hogy az összes elszámolható költségen belül ………………………… Ft-ot 
a csekély összegű támogatások szabályai szerint kívánok elszámolni, továbbá 
nyilatkozom, hogy a jelen és az elmúlt 2 pénzügyi év időszakában a részemre 
megítélt és megítélendő csekély összegű támogatások összege nem haladja meg 
a 200.000 eurot.   

Nem releváns 
is lehet! 

49.  Kijelentem, hogy az általam megvalósított projekt megfelel a Pályázati 
útmutatóban szereplő szakmai jogosultsági feltételeknek 

 

50.  

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt 
összeférhetetlenségi okok személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt 
szervezettel szemben nem állnak fenn.  
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti törvényhely szerinti 
összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a törvény 
bármely rendelkezését megsértem, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és 
támogatásban nem részesülhet.  
Kijelentem továbbá, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem Knyt. 
rendelkezéseinek az érintettséggel kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség 
megszüntetése érdekében.  

Nem releváns 
is lehet! 

51.  

Kijelentem, hogy Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, 
illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem áll fenn.  
Kijelentem, hogy amennyiben a Knyt. 8.§ (1) bekezdés valamely pontja szerinti 
érintettség a pályázat benyújtását követően személyemmel, illetve a pályázóként 
megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak jogszabály által kijelölt szerv 
által üzemeltetett honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül 
kezdeményezem a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó 
körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét képező 
közzétételi kérelem alapján. 

Nem releváns 
is lehet! 

52.  

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (1) szerinti érintettség személyemmel, illetve a 
pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, ezért kérem e körülménynek 
jogszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon történő közzétételét. 
(Közzétételi kérelem kitöltése kötelező.) 

Nem releváns 
is lehet! 

53.  

Kijelentem, hogy határozatban előírt teljesítetlen kötelezettségem a székhely és, 
amennyiben különböző, a projekt megvalósításának helyszínén illetékes 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Nemzeti 
Park Igazgatóságnál nincsen. 

 

54.  

Nyilatkozom, hogy a projekt megvalósítása során, amennyiben az igényelt 
támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot a „Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. számú 
kommunikációs tervet valósítom meg, valamint a „B” típusú hirdetőtáblát és a 
megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus), helyezek el a projekt 
megvalósításának helyszínén/helyszínein. 

Nem releváns 
is lehet! 

55.  

Nyilatkozom, hogy a projekt megvalósítása során, amennyiben az igényelt 
támogatás összege nem haladja meg az 50 millió Ft-ot a „Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő V. számú 
kommunikációs tervet valósítom meg, valamint a „C” típusú hirdetőtáblát és a 
megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus), helyezek el a projekt 
megvalósításának helyszínén/helyszínein. 

Nem releváns 
is lehet! 

56.  Kijelentem, hogy a kötelező esélyegyenlőségi adatokat megadtam, valamint 
vállalom, hogy ezekről évente adatot szolgáltatok. 

 

57.  
Kijelentem, hogy a pályázó szervezetre vonatkozóan a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos adatokat megadtam, valamint vállalom, hogy ezekről évente adatot 
szolgáltatok. 
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22. A-F sor: az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható igen válasz. 
32, 33, 34, 36: Kizárólag állami támogatásnak minősülő esetben kötelező kitölteni. 
48: Kizárólag de minimis (csekély összegű) támogatást igénybevevő pályázó esetén 
kötelező kitölteni. 
50, 51, 52: Kizárólag államháztartáson kívüli szervezet pályázó esetén kötelező kitölteni. 
 
Kelt: ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Cégszerű aláírás 
 
 


