CSALÁDI- ÉS KIVÁLLALKOZÁSOK ESZKÖZBESZERZÉSÉRE
c. pályázati felhíváshoz tartozó nyilatkozat
Referenciaszám: 4B/2021
Alulírott,
NÉV:
OIB:
LAKCÍM:
, mint a
CÉGNÉV:
OIB (ha eltér a fentitől):
hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában az alábbi nyilatkozatokat
teszem:
Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!

ÁFA („PDV”) rendszerbe tartozom

igen

nem

Az általam beadott pályázat visszaigényelhető ÁFA-t
(„PDV-t”) tartalmaz

igen

nem

A pályázat beadásának idejében állami földet vagy
állami tulajdonban levő építményt bérelek

igen

nem

Állami bérleményre vonatkozó tartozásom

van

nincs

Kijelentem, hogy:
•
•
•
•
•

•
•

a meghatározott pályázati feltételeket elfogadom.
a pályázati űrlaphoz csatolt dokumentumok másolatai az eredeti dokumentumokkal
megegyeznek.
a pályázati űrlapon feltüntettet adatok pontosak és hitelesek.
a vállalkozás székhelye, illetve a természetes személy lakcíme a jogosult területen van,
korábbi pályázati felhívásokból eredő, az ECONOMICA HUNGARICA Alapítvány
iránt vállalt szerződéses kötelezettségeinket határidőre és teljes mértékben
teljesítettem
a Horvát Köztársaság felé rendezetlen kötelezettségem vagy tartozásom nem áll fenn,
munkáltatói jogkörből származó tartozásom nem áll fenn,

•
•

személyes adataim kezeléséhez a pályázati folyamat lebonyolításához szükséges
mértékig hozzájárulok,
minden meglévő bankszámlára vonatkozóan benyújtottam a zárolt napok számára
vonatkozó banki igazolást

Kérjük, jelölje be a megfelelő választ!

Azonos elszámolható költségekre és azonos, a jelen pályázati űrlapon meghatározott
célokra
támogatásban nem részesültem (horvát állami és EU-s támogatások)
támogatásban részesültem, és a támogatás összege az engedélyezett támogatási
intenzitást nem haladja meg.

Nyilatkozom továbbá, hogy a pályázó cég, jogi személy:
•
•
•
•

nem áll csődeljárás vagy felszámolás alatt
a jelen vagy előző szabályzatok vagy pályázati felhívások alapján nem részesült állami
támogatásban,
az állami támogatásokra előírt adott szabályok felső határáig a jelen pályázatban
meghatározott célokra nem részesült támogatásban,
nem a halászat és akvakultúra -ágazatában működő

Az előző három és folyó költségvetési évben „de minimis” támogatásban (magyarországi
keretből) részesültem.
Igen, ennek összege:

nem

a támogatások tételes felsorolása, értéke és referenciaszáma:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Vállalkozásomhoz kapcsolt vállalkozás: _______________________

Kelt:____________________________

Aláírás, pecsét

