„Vállalkozások közötti együttműködés erősítése” program

A pályázó nyilatkozata

A pályázó nyilatkozata
1. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és
hitelesek. A tanácsadási díj támogatása tárgyában más, az államháztartásból folyósított
támogatást nem veszek igénybe. Pályázatkészítésre irányuló tanácsadás igénybevétele
esetén a benyújtott pályázatban nem számolok el a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó
tanácsadói díjat. Projekt menedzsmentre irányuló tanácsadás igénybevétele esetén a
benyújtott pályázatban nem számolok el a projekt menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadói
díjat.
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának
időpontjában a gazdálkodó szervezetnek nincs az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI
törvényben meghatározott lejárt köztartozása. Tudomásul veszem, hogy 60 napot
meghaladó lejárt esedékességű köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás
nem illet meg, a támogatás folyósítása az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30.) Korm. R.92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az
államháztartásról szóló 1992 .évi XXXVIII. törvény 13/A.§ (6) bekezdése alapján az
esedékes megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a köztartozások összege
visszatartásra kerülhet. A visszatartás a gazdálkodó szervezet által a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti.
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
•
•

•
•

•

az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem
egyenlített tartozásom nincs;
a pályázat benyújtásának időpontjában nem állok csőd, felszámolási,
végelszámolási eljárás alatt, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy
felszámolási eljárás indul ellenem a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási
szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem;
60 napnál régebbi köztartozásom nem áll fenn;
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 megfizetésére nem kötelezett;
a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tanácsadói munka nem kezdődött
meg.

4. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatás
kedvezményezettjének a megnevezése a támogatás tárgya, a támogatás összege, a
támogatott program megvalósítási helye az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30.) kormányrendeletnek megfelelően az MVA és VÁTI Kht. honlapján
nyilvánosságra hozható.
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5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 83.§ (2) 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.
6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében - az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése és az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 92. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint a gazdálkodó szervezet:
• adószámát
• társadalombiztosítási folyószámla számát
a Magyar Államkincstár, Államháztartási Hivatal illetve a támogatást nyújtó szerv
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése illetve az adósság bekövetkezése tényének és
összegének megismeréséhez.
7. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának a jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.
8. Vállalom, hogy a tanácsadói szolgáltatás igénybevételéhez a támogatási összegen
túlmenően szükséges pénzösszeget a gazdálkodó szervezet saját forrásból biztosítja.

9. Tudomásul veszem, hogy kizárólag a jogosult költségek listájában szereplő költségeket
számolhatom el.
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