PROJEKT AZONOSÍTÓ

Pályázó hivatalos képviselő vezetéknév keresztnév mint a projektgazda (Projektgazda
neve, irszám város, utca szám) aláírásra, nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy:















az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a pályázó
szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi
szervek részéről a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez
szükséges felhatalmazással rendelkezem, a szervezet tulajdonosai a pályázat
benyújtását jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága
nincs, mely az általam képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben
korlátozná a pályázatban bemutatott projekt megvalósítását, és az abban, valamint
a Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését;
az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás,
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott
követelményeknek, és az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri
rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet adatait rendelkezésre bocsátom;
vállalom az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési
kötelezettség teljesítését és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és
annak kamatait az Ávr-ben foglaltak szerint visszafizetem
hozzájárulok, hogy Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott
adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a Végrehajtó
Ügynökség, a Program Operátor, a Nemzeti Kapcsolattartó, az Állami Számvevőszék,
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
az állami adóhatóság, a donor országok ellenőrző szervei, a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek;
nyilatkozom, hogy a támogató által előírt mértékű önerő rendelkezésre áll, és
vállalom, hogy a támogatási szerződés megkötéséig a Pályázati Felhívásban előírt
módon annak rendelkezésre állását igazolom;
vállalom a támogató által előírt biztosíték rendelkezésre bocsátását legkésőbb a
támogatási szerződés megkötéséig;
vállalom, hogy támogatói döntés esetén a pályázatban megjelölt partnerekkel a
partnerségi megállapodást kötök,
a benyújtott pályázati űrlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek,
valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek;
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Közpénztv.) 14. §-ában foglaltaknak megfelel;

www.norvegalap.hu

1

PROJEKT AZONOSÍTÓ












nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem minősül az alacsony keresetű
munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi XCIX. törvény 6. §-a szerinti munkáltatónak;
a Pályázati Felhívást és a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul
veszem, 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 és a pályázatban bemutatott projekt megfelel, továbbá biztosítom, hogy a
támogatási jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen;
a Pályázati Felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a
pályázó szervezetek részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást
jelen nyilatkozat aláírásával megadom;
a Pályázati Felhívásban előírt bejelentési tájékoztatási, nyilatkozattételi,
adatszolgáltatási és ellenőrzéstűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek;
a Pályázati Felhívásban Útmutatóban előírt tájékoztatási követelményeket,
horizontális szempontokat megismertem, és a projekt megvalósítása során az
általam képviselt szervezet annak betartásával jár el;
A horizontális szempontok (ld. Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában c. dokumentum 3.4. fejezet)
teljesítése érdekében legalább az alábbi teljesítményeket vállalom:
1. hogy a projekt során elektronikus kommunikációra törekszem, amennyiben
papír használat szükséges, akkor környezetbarát újrahasznosított papírt használok
(ajánlásokat ld. 8. sz. melléklet, Fogalomjegyzék);
2. hogy a projekthez kapcsolódó beszerzések során figyelembe veszem a
környezeti szempontokat (ajánlásokat ld. 8. sz. melléklet, Fogalomjegyzék)
3. hogy a jó kormányzás elvének jegyében a projekt előkészítése során
fórumot rendezek az érintettek bevonásával (érintettek legalább: iskola dolgozói,
diákjai, szülők, helyi lakosság, civilek;
4. hogy a nemek közötti esélyegyenlőség tiszteletben tartása érdekében a
projekt során egységes juttatási rendszert alkalmazok;
az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a
vonatkozó jogszabályokban, a Pályázati Felhívásban foglalt kizáró ok nem áll fenn;
a pályázati űrlaphoz mellékelt okiratok másolatai az eredeti példányokkal
mindenben megegyeznek és a projektgazda, illetve a projektpartner iratmegőrzési
helyén rendelkezésre állnak.

Nyilatkozom továbbá, hogy:
a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal
 rendelkezem
 nem rendelkezem. (a megfelelő rész aláhúzandó)
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a pályázatban bemutatott projekt vonatkozásában támogatási igényt korábban vagy
egyidejűleg (a megfelelő rész aláhúzandó)
 nem nyújtottam be,
 a …………………………………… (pályázati konstrukció címe, azonosító száma) pályázati
konstrukció keretében ………………..(dátum)-án benyújtottam.
a projekt engedélyköteles tevékenységeket
 tartalmaz,
 nem tartalmaz. (a megfelelő rész aláhúzandó)

Helyiség, dátum

....................................................
hivatalos képviselő neve
Projektgazda neve

www.norvegalap.hu

3

