
                                         P.H.            …………………………………….
                                                                                            A pályázó cégszerű aláírása

 PROJEKT ADATLAP
a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a

„a kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése”
címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

GVOP-2005-2.1.1.

Kérjük, a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót!

1. A PROJEKT CÉLTERÜLETE
Jelölje meg, hogy a pályázat melyik célterületre irányul! (Egyszerre több célterület is megjelölhető.)

Új gép, berendezés beszerzése

Használt (legfeljebb 3 éves) gép, berendezés beszerzése

Ingatlan építés, bővítés

150 m2 alatti kereskedelmi helyiségnél felújítás, korszerűsítés

Gyártási know-how, licenc vásárlás

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI
 
 2.1. A projekt címe:  

 
 
 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne  
 

Megye:  

Irányítószám:      

Település:  

Utca:  
 

Házszám:  
 

Helyrajzi szám:
 
 2.3. A projekt megvalósítás kezdetének időpontja:      év    hó    nap
     
 2.4. A projekt befejezésének időpontja:      év    hó    nap
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 2.5. Kérjük, adjon rövid összefoglalást a projektről!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A PÁLYÁZÓ ADATAI
(Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, éves beszámolóban, EVA-/SZJA-bevallásban
szereplő adatok alapján töltendő ki!)

3.1. A pályázó teljes neve:

3.2. A pályázó rövidített neve:

3.3. Gazdálkodási forma kód:

3.4. Adószám: — —

3.5 Bankszámlaszám:

— —

3.6. Számlavezető bank neve:

3.7. Statisztikai szám:

3.8 . Cégbírósági bejegyzés száma/
vállalkozói igazolvány száma:

 3.9. Alapítás időpontja:      év    hó    nap

 3.10. Minősítési kód:  

3.11. Főtevékenység TEÁOR-száma: ’

Főtevékenység megnevezése:

Fejlesztendő tevékenység
TEÁOR-száma: ’

Fejlesztendő tevékenység
megnevezése:
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3.12. Székhely cím

Megye:

Irányítószám:

Település:  

Utca:  
 
Házszám:  
 
Honlap:  

3.13. Postai cím (ha nem azonos a székhellyel)

Megye:

Irányítószám:

Település:  

Utca:  
 

Házszám:  

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

3.14. Pályázó hivatalos képviselőjének (vezetője, aláírója) adatai

Név:

Beosztás:

Telefonszám (1):

Telefonszám (2):

Fax szám (1):

Fax szám (2):

E-mail cím:

Név:

Beosztás:

Telefonszám (1):

Telefonszám (2):

Fax szám (1):

Fax szám (2):

E-mail cím:
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3.15. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai

Név:

Beosztás:

Telefonszám (1):

Telefonszám (2):

Fax szám (1):

Fax szám (2):

E-mail cím:

3.16. Gazdálkodási adatok: ….. év ….. év

Adózás előtti eredmény, vagy
Jövedelem, illetve Veszteség: e Ft e Ft
Saját tőke, vagy
Vállalkozói adóalap: e Ft e Ft

Mérlegfőösszeg: e Ft e Ft

Átlagos statisztikai állományi létszám: fő fő

3.17. Az éves árbevétel megoszlása az egyes
tevékenységek között ….. év

Mezőgazdasági tevékenység aránya
(TEÁOR 01.11-05.02): %

3.18. Pályázatkészítő adatai (Amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső
céget bízott meg ezzel, akkor adja meg a megbízott cég adatait!)

Megnevezés:

Telefonszám:

Fax szám:

E-mail cím:

Éves nettó árbevétel, vagy
Adóalapba beszámított bevétel: e Ft e Ft
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4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

4.1. Ismertesse fő tevékenységeit! (maximum 4000 karakter)

4.2. Mutassa be, hogy melyek a legfőbb lehetőségek tevékenysége továbbfejlesztésére!
(maximum 4000 karakter)
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4.3. Sorolja fel, milyen hasonló projekteket valósított meg az elmúlt 5 évben!
(maximum 4000 karakter)

4.4. Mutassa be, hogy milyen közösségi vagy hazai központi költségvetési támogatásokat nyert el
az elmúlt 5 évben, és milyen eredménnyel használta fel azokat! (maximum 4000 karakter)
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4.5. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt
végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt
menedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező)! (maximum 4000 karakter)
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5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1. Mutassa be a projekt indokoltságát! (maximum 4000 karakter)

5.2. Ismertesse a projekt célját, célcsoportját!  (maximum 4000 karakter)



Projekt adatlap GVOP-2005-2.1.1. Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése
9

P.H.                ………….………………………………
A pályázó cégszerű aláírása

5.3. Ismertesse a projekt tartalmát, tevékenységeit! (maximum 4000 karakter)
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5.4 Mutassa be, hogy a fejlesztendő tevékenység milyen vámtarifa számú (négy számjegyig)
termékek termelésére, feldolgozására és értékesítésére vonatkozik! (maximum 4000 karakter)

5.5. Sorolja fel a projekt megvalósításának mérföldköveit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat!
(A projekt ütemezése)

Mérföldkő (tevékenység megnevezése) Mikorra kívánja elérni (megvalósítani)?
 1.       év    hó    nap
 2.       év    hó    nap
 3.       év    hó    nap
 4.       év    hó    nap
 5.       év    hó    nap
 6.       év    hó    nap
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5.6. A projekt költségei és forrásai

5.6.1. Elszámolható költségek (ÁFA nélküli nettó költségek, forint)
Elszámolható költségek 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Összes
Műszaki gépek, berendezések
beszerzése
Ingatlan építés, bővítés
Immateriális javak
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Vissza nem igényelhető ÁFA*
Támogatásra jutó le nem
vonható ÁFA **
Összes elszámolható költség

Megjegyzés: 
* Nem ÁFA-alany pályázónak kell kitöltenie
** ÁFA-alany pályázónak kell kitöltenie, abban az esetben, ha támogatást igényel a támogatásra jutó le nem

vonható ÁFA-ra

5.6.2. Források (forint  és %)
Források forint %
I. Saját forrás  összesen /a)+b)+c)/

Ebből: a) számlapénz
b) bankhitel
c) egyéb saját forrás: ………………….

II. Igényelt támogatás
III. Egyéb támogatás  összesen / d)+e)+f) /

Ebből: d) központi: …………………………….
e) regionális: ………………………….
f) helyi: ……………………………….

Összes forrás (I.+II.+III.) 100,00%

Megjegyzés: az összes elszámolható költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

5.6.3. Röviden indokolja a projekt költség-hatékonyságát! (maximum 4000 karakter)
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6. ÜZLETI TERV

6.1. A projekt megvalósításának várható eredményei

Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a pályázati felhívásban meghatározott, a projekt
eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a projekt megvalósítása során!

Mutató kiinduló
érték

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

Nettó éves árbevétel (e Ft)
Nettó éves export árbevétel (e Ft)
Adózott eredmény (e Ft)
Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)
A fejlesztés eredményeképpen lét-
rejött új munkahelyek száma (db)
A fejlesztés eredményeképpen
megőrzött munkahelyek száma (db)
A fejlesztéssel bevezetett új
termékek, termékcsoportok,
szolgáltatások száma (db)
A fejlesztéssel bevezetett új (ex-
port) termékek, termékcsoportok,
szolgáltatások száma (db)
A fejlesztéssel bevezetett új eljá-
rások, technológiák száma (db)
A bevezetett csúcstechnológiai
eljárások, csúcstechnológiát jelentő
termékek száma (db)
A beruházás megvalósítására
felhasznált magánforrás (e Ft)
Bruttó hozzáadott érték (e Ft)
A létrehozott (épített) ingatlan (m2)

6.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a mutatók fenti értékeit.
(maximum 4000 karakter)
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6.3. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a projektnek az
érintett régióban vagy ágazatban! (maximum 4000 karakter)

6.4. Kapcsolódik-e az Ön projektje más, az Európai Unió vagy a hazai központi költségvetés
támogatásával megvalósuló / megvalósítani kívánt projekt(ek)hez? Mutassa be vázlatosan a
kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz! (maximum
4000 karakter)
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6.5. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlőség szempontjai?
(nemek, csökkent munkaképességűek, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, stb.
esélyegyenlősége szempontjából), (maximum 4000 karakter)

6.6. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során a környezeti fenntarthatóság
szempontjai? (maximum 4000 karakter)
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6.7. Ismertesse, hogy a projekt milyen iparjogvédelmi oltalom alatt álló termék, eljárás
bevezetéséhez kapcsolódik! (maximum 4000 karakter)

6.8. Ismertesse, hogy a projekt mely ipari park területén valósul meg! (maximum 4000 karakter)
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6.9. Ismertesse, hogy milyen tényezők akadályozhatják, illetve teszik kockázatossá a projekt
megvalósítását! (maximum 4000 karakter)

6.10. Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit!
(maximum 4000 karakter)
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7. NYILATKOZATOK

7.1. A pályázó nyilatkozata

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában
a) az APEH irányában adótartozásom nem áll fenn
b) a VPOP irányában tartozásom nem áll fenn
c) székhelyem és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat irányában tartozásom nem áll fenn
d) környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóságtól határozatban előirt teljesítetlen

kötelezettségem nincs.
Tudomásul veszem/vesszük, hogy 60 napon túli jogerős határozattal megállapított köztartozás esetén a köztartozás
megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása az államháztartás működési rendjéről szóló,
többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 92. §-ának (5) bekezdése szerint
felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/A.§-
ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerülhet. A
támogatás visszatartása a szerződésben vállalt kötelezettségeim teljesítését nem érinti.

2. Hozzájárulok ahhoz, 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 azonnali beszedési
megbízásra vonatkozó felhatalmazói nyilatkozat kiállítása alapján történjen.

3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom

nincs, valamint az államháztartás alrendszereiből  jelen pályázat benyújtását megelőző három naptári éven
belül kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,

- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás,
továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat elbírálásáig,
illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük,

- 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 megfizetetésére nem kötelezett,

- a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett pályázatok közül az adott projekthez
támogatást nem igényeltem,

- jelen pályázat benyújtását megelőzően ezen pályázati kiírás (GVOP-2005-2.1.1.) keretében 2005-ben
támogatásban nem részesültem. (A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 4. §-a alapján partner vagy kapcsolódó vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.)

- a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdtem meg,
- a pályázatomban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

4. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően (a szerződéskötést megelőzően) a pályázatban
foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen  a helyszínen a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az
EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó
pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm.
rendeletnek, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 XI. 26. Korm. rendelteknek
megfelelően  ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak
megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a - fenti jogszabályban (Áht.
122.§) meghatározott szervek ellenőrizzék.

5. Tudomásul veszem, hogy vállalkozásom (az általam képviselt intézmény) legfeljebb 5 évre kizárható az adott
célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:

- szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75 %-ot el nem érő arányban teljesítem,
- az elfogadott céltól eltérő projektet valósítok meg,
- bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a  projekt meghiúsul, tartós akadályba

ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved.

6. 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. Az adott támogatás Pályázati Útmutatóban foglaltakat tudomásul vettem.
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Amennyiben a cég helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény
következik be, úgy a GVOP IH-t, illetve az általa meghatalmazott közreműködő szervezetet, azaz az MVf Kht-t
haladéktalanul értesítem.
Az adott tárgyban pályázatot korábban □ nem nyújtottam be

□ benyújtottam
A benyújtás helye,  ideje:……………

□ benyújtottam de nem részesültem támogatásban
A benyújtás helye,  ideje:……………

7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a kedvezményezett neve, a támogatás tárgya, a
támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye az Ámr-ben szabályozott módon nyilvánosságra
kerüljön.

8. Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy
a) a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és az Ámr. 92. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti -
figyelemmel kísérése céljából az adószámomat vagy adóazonosító jelemet, az Kincstár, illetve a támogatást nyújtó
szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és
összegének megismeréséhez,
b) az Ámr. 83.§-a (2) bekezdésének j) pontja értelmében a Kincstár 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 pénzügyi adatbázishoz.
c) az Ámr. 87.§-ának (8) bekezdése értelmében az Kincstár a köztartozások, illetve az Európai Unió tradicionális saját
forrásai címen a tartozások figyelemmel kísérése érdekében a Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti, nevemre
(megnevezésemre), lakhelyemre (székhelyemre), adószámomra, adóazonosító jelemre, vonatkozó adatokat
elektronikus úton megyei bontásban megküldi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH), a
Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VPOP) részére. d) az Ámr. 92. §-ának (4)
bekezdése értelmében az APEH, a VPOP és szervei a Kincstár c) pont szerinti tájékoztatása alapján számszerű
adatot szolgáltassanak az utalványozónak, az OTMR-nek és a Kincstárnak, amikor 60 napot meghaladó, esedékessé
vált és meg nem fizetett köztartozásom alakul ki, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom
alakul ki,  illetőleg azt megfizettem, vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kaptam. Az
OTMR-nek és a Kincstárnak nyújtott tájékoztatás elektronikus módon és folyamatosan történik.

9. Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében - az Áht. 13/A. §-ának (4) bekezdése
és az Ámr. 92. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint
- adószámomat vagy adóazonosító jelemet,
a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az
adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

10. Kijelentem, hogy a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem.

11. Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén a hiányzó pénzösszeget saját forrásból
biztosítom.

Kelt: …………………………………………….
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7.2. Nyilatkozat állami támogatásokról

N Y I L A T K O Z A T

vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokhoz kapcsolódó
szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozóan

Alulírott
…………………………………………………………………………………………………
…... ……………………………………………………………………………. (pályázó neve,
címe, adószáma) nyilatkozom, hogy az elmúlt öt év folyamán (*kérjük a megfelelő részt aláhúzni)

*az alábbiakban felsorolt állami támogatásokban részesültem
*nem részesültem állami támogatásban.

(Az adatokat kérjük 5 évre visszamenőlegesen megadni szíveskedjen.)

Sor-
szám

Kiírás éve Kiíró szervezet Elnyert állami
támogatás

megnevezése

Elnyert
támogatás

összege (Ft)

Szerződés-
kötés dátuma

Végső
kifizetés,

elszámolás
dátuma

Alulírott Pályázó vállalom, hogy a fenti táblázatban megadott állami támogatások igénybevételére
megkötött szerződésekben foglalat kötelezettségeimnek maradéktalanul eleget tettem/teszek.

..………………………………………
Pályázó cégszerű aláírása

Alulírott Pályázó nyilatkozom, hogy az elmúlt öt év folyamán állami támogatásban nem
részesültem.

..………………………………………
Pályázó cégszerű aláírása

Kelt: …………………………………………….
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7.3. ÁFA nyilatkozat

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki!

1. A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak.
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt: ………………………. P.H.
a pályázó cégszerű aláírása

2. A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény
hatálya alá tartozik.
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt: ……………………… P.H.
a pályázó cégszerű aláírása

3. A pályázó alanya az ÁFA-nak, de azt a jelen támogatáshoz kapcsolódóan (1992. évi
LXXIV. törvény – az általános forgalmi adóról 38.§. értelmében) csak részben igényelheti
vissza.
Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összköltség és a támogatásra jutó le nem vonható
ÁFA együttes összege  kerül figyelembevételre.

Kelt: ……………………… P.H.
a pályázó cégszerű aláírása

4. A pályázó alanya az ÁFA-nak, de azt a jelen támogatáshoz kapcsolódóan (1992. évi
LXXIV. törvény – az általános forgalmi adóról 38.§. értelmében) csak részben igényelheti
vissza.
Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összköltség  kerül figyelembevételre.

Kelt: ……………………… P.H.
a pályázó cégszerű aláírása

5. A pályázó alanya az ÁFÁ-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja
meg az ÁFA visszaigénylését. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A
költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.

Kelt: ………………………. P.H.
a pályázó cégszerű aláírása
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7.4. Nyilatkozat az ingatlanról

A projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló ingatlan adatai:

Cím:

Helyrajzi szám:

………………………………………………………………..……………… (a pályázó neve)
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, a projektet olyan ingatlanon kívánom
megvalósítani, amely per- és igénymentes,  valamint az ingatlan

a) tulajdonosa kizárólag a pályázó

b) tulajdonosa ….. %-ban a pályázó
Egyéb tulajdonosok tulajdoni hányada, megnevezése

….. %

….. %

….. %

….. %

A tulajdonostárs(ak) hozzájárult(ak) a projekt fenti ingatlanon történő megvalósításához
és azt követő legalább 5 évig tartó működtetéséhez. (Amennyiben a projekt ingatlan építést,
bővítést, 150 m2 alatti kereskedelmi helyiségnél felújítást, korszerűsítést tartalmaz „J” jelű melléklet -
Tulajdonostársak hozzájárulása csatolása szükséges. Osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetén a „K”
jelű melléklet - Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról csatolása is
szükséges.)

c) Használatát a pályázó bérleti szerződés keretében folytatja.
A bérbeadó hozzájárult a projekt fenti ingatlanon történő megvalósításához és azt
követő legalább 5 évig tartó működtetéséhez, valamint a bérleti szerződés kizárólagos
joggal biztosítja a támogatással megvalósuló projekt működtetését legalább a projekt
befejezésétől számított 5 évig.   (Amennyiben a projekt ingatlan építést, bővítést, 150 m2 alatti
kereskedelmi helyiségnél felújítást, korszerűsítést tartalmaz az „L” jelű melléklet - Bérbadó hozzájárulása és
bérleti szerződés csatolása szükséges)

Kérjük a tulajdonviszonyoknak megfelelő kockába X jelet tenni és a nyilatkozatot cégszerűen
aláírni!

Kelt: …………………………………………….
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7.5. KKV Nyilatkozat

1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg (12.296,5 millió Ft), vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg (10.574,99 millió Ft), továbbá
c) megfelel a 2) pontban foglalt feltételeknek.

A b) pontban megjelölt mutatók a Magyar Nemzeti Bank 2004. december 31-én érvényes hivatalos
középárfolyamán (245,93 Ft/euró) kerültek kiszámításra.

2) A vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy
szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.
3) Nem kell alkalmazni a 2) pontban meghatározott korlátozást az alábbi befektetők részesedése esetében:

- állami befektető társaságok ,
- finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése céljából rendszeresen kockázatitőke-befektetést folytató

egyének vagy csoportok, akik vagy amelyek a tőzsdén nem jegyzett vállalkozások alaptőkéjébe fektetnek
be, azzal a feltétellel, hogy az érdekeltségük az adott vállalkozásban kevesebb, mint 1 250 000 eurónak
megfelelő forintösszeg,

- szövetkezeti üzletrészt hasznosító gazdasági társaság,
- felsőoktatási intézmények, nem felsőoktatási intézmény keretében működő oktatási és szaktanácsadási

intézmények, a felső- vagy középfokú oktatás gyakorlati háttereként termelő tevékenységet folytató
tangazdaságok és tanüzemek, nonprofit kutatási központok, valamint nem felsőoktatási intézmények
szervezeteként – költségvetési formában működő – egyéb kutatóhelyek,

- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 53. pontjában meghatározott intézményi
befektetők,

- az évi 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000
lakossal rendelkező helyi önkormányzatok.

4) Az 1) pontban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves
beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy
mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a
foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti
létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-nak történő minősítéséhez a
vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni,
illetve a társas vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni.
Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a
tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni.

5) Önálló vállalkozás esetében az 1) pontban meghatározott adatokat kizárólag az adott vállalkozás
nyilvántartása alapján kell meghatározni.

6) Azon vállalkozás esetében, amelynek partner vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, az 1) pontban
meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás
nyilvántartása alapján kell meghatározni.

7) A 6) pontban említett adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban levő
vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott vállalkozásnak, vagy közvetlenül az adott
vállalkozás tulajdonában vannak. Az összesítés során az adatokat a tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok
közül a nagyobbiknak megfelelő arányban kell figyelembe venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb
százalékot kell alkalmazni.

8) A 6) és 7) pontban említett adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz közvetlenül vagy
közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok összevont (konszolidált) éves beszámolóban nem
szerepelnek.

9) A 6) és 7) pont alkalmazásakor az adott vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások
adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában  a vállalkozások
nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A partnervállalkozások adatainak meghatározása során a
partnervállalkozások adataihoz teljes mértékben hozzá kell adni a partnervállalkozásokhoz közvetlenül vagy
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közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait is, ha ezek az adatok a partnervállalkozások összevont (konszolidált)
éves beszámolóiban nem szerepelnek.

10) A 6) és 8) pont alkalmazásakor az adott vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások adatait a vállalkozások
összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában  a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell
meghatározni. A kapcsolódó vállalkozások adatainak meghatározása során a kapcsolódó vállalkozások adataihoz
arányosan hozzá kell adni a kapcsolódó vállalkozással olyan partnervállalkozási kapcsolatban levő vállalkozások
adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai a kapcsolódó vállalkozásnak, vagy közvetlenül a kapcsolódó
vállalkozás tulajdonában vannak, kivéve, ha ezek az adatok az összevont (konszolidált) beszámolóiban legalább
a 7) pontban megjelölt százalékkal arányosan már szerepelnek.

Önálló vállalkozás: amely nem minősül az alábbiak alapján partnervállalkozásnak, illetve kapcsolódó
vállalkozásnak.

Partnervállalkozás: amely az alábbiak alapján nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, és amelyben más
vállalkozásnak vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban
kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozással együttesen a tulajdoni részesedése – jegyzett tőkéje vagy
szavazati joga alapján – legalább 25 %.

Kapcsolódó vállalkozások: amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak:
a) a vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a szavazatának a

többségével rendelkezik, vagy
b) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő

bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
c) egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött szerződés vagy

a létesítő okirat rendelkezése alapján –függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a
megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy

d)  egy vállalkozás egy másik vállalkozásban – más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött
megállapodás alapján – a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

e) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vállalkozáson
keresztül állnak egymással az a)-d) pontokban felsorolt kapcsolatban.

f) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes
személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén az a)-e) pontokban
meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy
tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják.
(Szomszédos piac: az adott terméknek vagy szolgáltatásnak az a piaca, amely a termék vagy
szolgáltatás végső fogyasztóhoz való eljuttatására létrehozott termelési, értékesítési folyamatban
vertikálisan az adott piacot megelőző vagy követő szinten helyezkedik el.

A befektetők érdekeltségének tekintetében - az előzőekben ismertetett partner-, illetve kapcsolódó
vállalkozásoktól eltérően – önálló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amellyel a 3) pontban meghatározott
befektetők külön-külön és együttesen sem állnak az a)-e) pontokban meghatározott kapcsolatban, vagy amelynek
a befektetői sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt az irányításban, vagy amelynek a befektetői nem
vállalkozásként működnek. Ellenkező esetben a vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minősül.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázó vállalkozás a fenti kritériumok alapján
megfelel a KKV besorolásnak, és önálló vállalkozásnak minősül.

P.H.                ………….………………………………
A pályázó cégszerű aláírása

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázó vállalkozás a fenti kritériumok alapján
megfelel a KKV besorolásnak, és a pályázat „E” jelű mellékletében az összes partner- és kapcsolódó vállalkozás
felsorolásra került.

P.H.                ………….………………………………
A pályázó cégszerű aláírása
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7.6. Nyilatkozat a felajánlani kívánt biztosítékról

Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a Pályázati Útmutató III.
számú -  „Tájékoztató a biztosíték nyújtásához” mellékletét!

………………………………………………………………..…………….. (a pályázó neve)

nyilatkozom arról, hogy

1)

a jelen pályázat keretében 5 millió forint összeget meghaladó támogatás elnyerése esetén
biztosítékként

bankgaranciát,

biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvényt,

ingatlan jelzálogot,

ingó jelzálogot.

kívánok rendelkezésre bocsátani, vagy

2)

 a jelen pályázat keretében 5 millió forint összeget meg nem haladó támogatás
elnyerése esetén biztosítéknyújtási kötelezettségem nincs.

Kérjük, hogy a megfelelő kockába X jelet tenni és a nyilatkozatot cégszerűen aláírni szíveskedjék!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítékadási kötelezettséggel kapcsolatban a
pályázat benyújtásakor kizárólag jelen nyilatkozat kitöltése szükséges!

Kelt: …………………………………………….
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8. ELLENŐRZŐ LISTA

A pályázat beküldését megelőzően, kérjük, ellenőrizze a pályázat teljességét!
Csatolás esetén pipálja ki az alábbi pontokat, majd lássa el aláírásával és mellékelje a listát!

MELLÉKLETI LISTA
Jelzés Hiánypótolható /

nem pótolható
Melléklet megnevezése Csatolva

A N A projekt részletes költségvetése
B N Árajánlat
C N „Adatlap - a támogatási döntésről“
D H Jogi státusz igazolása

E N Nyilatkozat a pályázó tulajdonosairól, valamint a partner- és/vagy
kapcsolódó vállalkozásairól

F N Éves beszámoló, EVA-bevallás vagy SZJA bevallás
G H A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya
H H Igazolás a  források rendelkezésre állásáról
I H Tulajdoni lap
J H Tulajdonostársak hozzájárulása
K H Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról
L H Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés
M H Építési engedély vagy nyilatkozat építési engedély mentességről
N H Építési tervdokumentáció (tervrajzok, műszaki leírás)
O H Területfejlesztési tanács nyilatkozata

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mellékleti listán N betűvel jelölt, „A, B, C, E, F” jelű mellékletek
hiánypótlásra nem kerülhetnek, a pályázat benyújtásakor csatolásuk kötelező.

A mellékleti listán H betűvel jelölt „D, G, H, I, J, K, L, M, N, O” jelű pótolható mellékletek a pályázat
benyújtását követően, hiánypótlás keretében vagy az MVf Kht.. külön felszólítása nélkül is csatolhatók.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül, ha a becsatolt melléklet-
függetlenül attól, hogy a mellékleti listán „N” vagy „H” betűvel jelölt – nem felel meg a
Pályázati Útmutató XV. pontjában előírtaknak!

Projekt adatlap
 Minden kérdés megválaszolásra került
 A Projekt adatlapok minden oldala cégszerűen alá lett írva
 A nyilatkozatok aláírásra kerültek:

- 7.1. A pályázó nyilatkozata
- 7.2. Nyilatkozat az állami támogatásokról
- 7.3. A pályázóra vonatkozó ÁFA nyilatkozat
- 7.4. Nyilatkozat az ingatlanról
- 7.5. KKV Nyilatkozat
- 7.6. Nyilatkozat a felajánlani kívánt biztosítékról

 A Projekt adatlap egy eredeti és kettő másolati példányban rendelkezésre áll.
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CD lemez
 A  Projekt adatlap és az „A” jelű melléklet (A projekt részletes költségevetése) 1 db CD

lemezen csatolva

Mellékletek
 Minden melléklet rendelkezésre áll.
 A mellékletek a megadott sorrendben, a betűjelzés feltüntetésével kerültek csatolásra.
 A Projekt adatlapot és a mellékletek eredeti példányait tartalmazó dosszié borítója „E”

betűvel van megjelölve.
 Az eredeti és másolati példányok le vannak fűzve.

Kelt:…………………………………………….



A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze
ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!

7/c. számú melléklet a 382/2004. (XII. 29.) Korm. rendelethez

[8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
 (Az igénylő tölti ki!) I.

Adatlap - a támogatási döntésről

 I/1. Az igénylő azonosító adatai  A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): ............

 Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):  _ Megnevezése: ....................................

 1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági
őstermelő)
 2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb, foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg)
 3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg)
 4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel
vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
 5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
 6. Nonprofit szervezetet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)
 7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl.: alapítvány, Kht.)

 Megjegyzés:
 * A kis és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. tv. alapján;
 - A 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése -
tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és
középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 19. § 1. pontjában meghatározott befektetőket;
 - A 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves
beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg
alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján
történik.
 Az igénylő neve (M):
...............................................................................................................................................................................

 Az igénylő székhelye, ir.szám:  ____ település
..........................................................................................................

 cím: ................................................................... utca .......................................................... hsz.
................................................... hrsz.

 Az igénylő telephelye**, ir.szám:  ____ település
..........................................................................................................

 cím: ................................................................... utca .......................................................... hsz.
................................................... hrsz.

 Az igénylő postai címe**, ir.szám:  ____ település
..........................................................................................................

 cím: ................................................................... utca .......................................................... hsz..

 ** (A telephely és a postai cím csak abban az esetben töltendő ki, ha eltér a székhely címétől.)

 Telefonszám:
 Az igénylő adószáma (M) (2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2
formátummal):

________ _ __

 Az igénylő adóazonosító jele (M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10
hosszúságban):

__________



A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze
ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!

I I.
 Az igénylő egyéb azonosítói: __________

 Regisztrációs szám (mezőgazdasági tevékenységet folytató igénylő esetén): __________

 Önkormányzati törzsszám (önkormányzatok esetében): __________

 Társadalombiztosítási azonosító jel (1. minősítési kód esetén töltendő ki): ___ - ___ - ___

 Társadalombiztosítási törzsszám (2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő
ki):

 _________________

 Statisztikai szám (2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén, teljes hosszúságban
kitöltendő):

 _________________

 I/2. A vállalkozás gazdálkodási adatai
 (2., 3., 4., 5. minősítési kód esetén töltendő ki, a legutolsó éves mérlegbeszámoló alapján)

 Mérlegév:  ____
 Nettó árbevétel:  _______________ E Ft
 Mérleg szerinti eredmény:  _______________ E Ft
 Saját tőke:  _______________ E Ft
 Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:  ____ fő

 I/3. A fejlesztés eredményei a pályázat benyújtását követő 5. évben
 Nettó árbevétel:  _______________ E Ft
 - ebből fejlesztés miatt:  _______________ E Ft

 A megvalósításra kerülő projekt naturális adatai (pl. állatlétszám, terület stb.):

 - ebből a fejlesztést jellemző naturális adatok (pl. állatlétszám, területnövekedés stb.):

 Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:  ____ fő
 - ebből fejlesztés miatt új létszám:  ____ fő
 - ebből fejlesztés miatt megtartott létszám:  ____ fő

 I/4. A program/projekt azonosító adatai
 A program/projekt céljának szöveges megnevezése (M):
..........................................................................................................................

 Igényelt összeg:  _______________ E Ft

 A megvalósítási hely (M), pontos címe, ir.szám: ____ település:
....................................................................................................

 cím: ................................................................... utca .......................................................... hsz.
.................................................. hrsz.

 A támogatási konstrukció megnevezése (M): .................................................................................…

 * Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki:

 * A támogatási konstrukció megnevezése (M): .....................................................................................

 * A támogatási konstrukció megnevezése (M): ...............................................................................…..

 * A támogatási konstrukció megnevezése (M): ..................................................................................…

 * A támogatási konstrukció megnevezése (M): ............................................................................…

 ..........................................
dátum

 P. H.  ...............................................
az igénylő aláírása


