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Alulírott.....................................................,
mint
a
jelen
Nyilatkozatban
megjelölt
szervezet
törvényes
képviselője
kijelentem, hogy a BNL Start Partners inkubátor honlapján közzétett
GINOP-2.1.5-15 Címzetti felhívásra a szervezet nevében inkubációs
kérelmet nyújtok be.

Ehhez kijelentem, illetve tudomásul veszem az alábbiakat:
A start-up nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt.
A start-up nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási
vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás
alatt.
A start-up az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a
továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének.
A start-upnak harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll fenn,
amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
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A start-up az inkubációs döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis
vagy megtévesztő adatot nem szolgáltatott vagy nem tett ilyen nyilatkozatot.
A start-up-al szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az
elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás nincs folyamatban az
inkubációs kérelem benyújtásának időpontjában.
A start-up nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
A start-up eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának.
A start-up eleget tesz a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági
követelményeknek.
A start-up vagy a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján
meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretéből adott
naptári évben nem részesült támogatásban.
A projekt megvalósulása a Felhívás 4.2. pontja alapján nem hordoz
kiemelkedően jelentős kockázatot.
A start-up az inkubációs kérelem benyújtásával vállalja, hogy az európai uniós
forrásból támogatott projektek kedvezményezettje a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja. A fejlesztéshez
kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
start-up esélytudatosságot fejez ki.
Nem nyújtható támogatás azon start-up részére, amely a támogatást exporttal
kapcsolatos tevékenységhez használja fel, amennyiben az az exportált
mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódik.
Nem nyújtható támogatás azon start-up részére, amely a támogatást a
2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák
bezárásához használja fel.
Nem nyújtható támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog
megsértését eredményezi.
A projekt a start-up által szakmailag megvalósítható.
A beszerezni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek,
szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek,
szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
A beszerezni kívánt szeközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával
üzletszerűen foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között
meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő
szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek
mellett.
Jelen Felhívás keretében elszámolásra kerülő költségek/költségtételek semmilyen
egyéb uniós, illetve hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra.
A start-up, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP
keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó
felhívások közül csak egy felhívásra nyújt be támogatási kérelmet.
A start-up az inkubációs kérelem benyújtásával tudomásul veszi, hogy a
foglalkoztatottak tényleges, a projekthelyszínen történő foglalkoztatásának
igazolására szolgáló dokumentumok rendelkezésre állását folyamatosan
biztosítania szükséges.
A start-up a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontban foglalt feltételeknek
megfelelnek.
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A start-up az inkubációs kérelem benyújtásával tudomásul veszi a Felhívás 5.9
pontjában szereplő egyedi szabályokat.
A start-up az inkubációs kérelem benyújtásával tudomásul veszi, hogy nem
nyújtható támogatás részére, amennyiben a projekt megvalósítás helyszíne az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó területen
található és az eljáró hatóság engedélyével nem rendelkezik.

A támogatási kérelemhez csatolt dokumentumok listája:
Cégszerűen aláiŕ t nyilatkozat
A start-up jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott) éves beszámolója, amennyiben az nem került feltöltésre a http://ebeszamolo.im.gov.hu/ oldalra.(egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező
gazdasági társaságok esetében nem releváns)
A start-up éves beszámolójának közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi
jóváhagyását igazoló dokumentum. (amennyiben releváns)
1 db érvényes helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás,
vagy ajánlat minden olyan költségtétel esetében, amelynek vonatkozásában a
Felhívás előírja.
A start-up hivatalos képviselőjének aláiŕ ási címpéldánya, vagy ügyvéd által
hitelesített aláiŕ ásminta csatolásra került.
Az inkubációs kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a
NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott
munkaképességű munkavállalói létszámot tartalmazó oldala (pl. kettős
könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2014. évről beküldendő NAV adatlap
száma: 1429-A-02-02), vagy belső munkaügyi nyilvántartása. (amennyiben
releváns)
Hatályos cégkivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolatának közjegyző
által hitelesített példánya (cégkivonat helyett elfogadható az Igazságügyi
Minisztérium mellett működő Céginformációs Szolgálat által kiállított hiteles
igazolás is).

Kijelentem továbbá, hogy:
A benyújtott inkubációs kérelmen és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes
körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak
megfelelnek.
A felhívást, a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az
abban foglalt feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat magamra, illetve az
általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem,
hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általam képviselt
szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony fennállásának
teljes időtartama alatt megfeleljen.
A pályázati anyagban támogatási kérlemre benyújtott projektre, vagy annak
részére az adott telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza
nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy felhívásra nyújtok be
támogatási kérlemet.
Az inkubációs megállapodás tervezetet megismertem, és vállalom, hogy a
támogatás és befektetés megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel
megállapodás kötök a BNL Start Partners Kft-vel, illetve kötelezettséget vállalok

3

az inkubációs kérelemben részletezett projekt megvalósítására.
A Címzetti felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a
támogatást igénylők részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a
hozzájárulást jelen nyilatkozat aláiŕ ásával megadom.
A Címzetti felhívás 3.2.4 pontjában szereplő kötelező mutatók teljesítését
vállalom.
A pályázati anyagban támogatási kérlemre benyújtott projektet az általam
képviselt vállalkozás a pályázati anyag benyújtását megelőzően nem kezdte meg.
Tudomásom van arról, hogy az általam képviselt szervezettel kapcsolatos,
köztartozásra vonatkozó adatokat az állami adóhatóság a Miniszterelnökség, az
irányító hatóság, valamint ezek képviseletében eljáró szervek megkeresésére a
BNL Start Partners Kft. inkubátor átadja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 52. § (7) j) pontja alapján.
A Címzetti felhívásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi,
adatszolgáltatási, ellenőrzés tűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek.
Az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a
vonatkozó jogszabályokban, felhívásban foglalt kizáró ok nem áll fenn.
Az inkubációs kérelemhez mellékelt okiratok az eredeti példányokkal mindenben
megegyeznek és a támogatást igénylő szervezet székhelyén/telephelyén
rendelkezésre állnak.
Az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a
támogatást igénylő szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelentem
továbbá, hogy a testületi szervek részéről a támogatási kérelem benyújtásához
és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem, a
szervezet tulajdonosai a támogatási kérelem benyújtását jóváhagyták és
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általam
képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a projekt
megvalósítását, és a felhívásban és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.

Kelt:...................................

_________________________________
cégszerű aláírás

Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy jelen NYILATKOZAT a BNL Start Partners
inkubátor pályázati csomag része. A NYILATKOZAT kizárólag a pályázati csomag
többi dokumentumával együtt beküldve érvényes, önmagában a NYILATKOZAT
nem minősül pályázatnak.
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A pályázati csomag beküldendő dokumentumai:
INKUBÁCIÓS KÉRELEM
ADATLAP
NYILATKOZAT
KÖLTSÉGVETÉSI TERV
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