
 

 
 
 
 

 

 

ONLINE JELENTKEZÉSI LAP KIVONATA 
 

BESZÁLLÍTÓI MENTOR KIVÁLASZTÁSÁRA 
 

az Országos Vállalkozói Mentorprogram című, GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosítószámú, 
kiemelt projekt keretén belül megvalósuló  

beszállítói vállalkozói mentorálás megvalósításához 

 
 

 A Felhívás kódszáma: G112-BESZALLITOI-1  
 

 
Mentorálás típusának kiválasztása (beszállítói): 
Mentorálás helyszínének kiválasztása (Budapest vagy a 19 megye egyike): 
 
 
I. A Jelentkező alapadatai 
 
Vállalkozás neve: 
Adószám:  
Cégjegyzékszám:  
 
A meghatározó tevékenység rövid szöveges leírása (maximum 500 karakter): 
 
Motiváció (opcionálisan kitölthető): Mi motiválja a mentorprogramban való részvételre, KKV-k 
beszállítói tevékenységének elősegítésére? (max. 500 karakter) 
 
Székhely: 
Irányítószám 
Város 
Megye (automatikusan jön a többiből, 19 megye és külön Budapest) 
Közterület, 
Házszám, HRSZ. 
 
Megvalósítási telephely, ahol a mentorálás céglátogatásait kívánja szervezni: 
Irányítószám 
Város 
Megye (automatikusan jön a többiből, 19 megye és külön Budapest) 
Közterület, 
Házszám, HRSZ. 
 
Jelentkezést jegyző képviselő: 
Név 
Beosztás 

Telefonszám 

E-mail cím 

Aláírási címpéldány elektronikus másolata (fájl csatolás) 
 
Kapcsolattartó: 
Név 
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Beosztás 

Telefonszám 

E-mail cím 

Jelszó 

Jelszó újra 

 

Mentés 

Tovább >> 

 

 

II. A jelentkezés kötelező minimum követelményei  
 
KKV besorolás (lista) 
mikrovállalkozás  
kisvállalkozás 
középvállalkozás 
nagyvállalkozás 
 
Rendelkezik olyan vezetővel/munkatárssal, aki munkaköre szerint beszállítókkal, beszállító-
fejlesztéssel foglalkozik? 
Igen, rendelkezünk 1 ilyen munkatárssal 
Igen, több mint 1 ilyen munkatárssal rendelkezünk 
Nem 
 
Pályázó rendelkezik SCM (supply chain management) stratégiával és gyakorlattal: 
Igen 
Nem 
Ha igen, ennek rövid leírása (max. 200 karakter): 
 
Rendelkezik beszállító-támogatói tapasztalattal az utóbbi 3 év során és/vagy jelenleg is van működő 
vállalati vagy vállalatcsoport-szintű beszállító-támogatói programja? 
Igen, rendelkezünk tapasztalattal, de jelenleg nincs élő beszállító-támogatói programunk 
Igen, jelenleg van működő beszállító-támogatói programunk, de korábbi tapasztalatunk nincs 
Igen, rendelkezünk tapasztalattal és jelenleg is van működő, komplex, több elemből álló (pl. 
minősítés, értékelés, szervezett képzés, testre szabott fejlesztés az értékelés alapján) vállalati 
vagy vállalatcsoport-szintű beszállító-támogatói programunk is van 
Nem 
Ha igen, ennek rövid leírása (max. 200 karakter): 
 
<< Vissza 

Mentés 

Tovább >> 

 
 
III. A jelentkezés értékelési szempontjai  
 
Szakpolitikai illeszkedés 
 
A vállalkozásuk tevékenysége milyen szintű gazdaság és/vagy területfejlesztési tervekhez, 
stratégiákhoz, programokhoz illeszkedik? 
Megyei szintű gazdaság- és/vagy vállalkozásfejlesztési szakpolitikai tervhez, stratégiához, 
programhoz illeszkedik 
Legalább 1 országos szintű gazdaság- és/vagy vállalkozásfejlesztési szakpolitikai tervhez, 
stratégiához, programhoz illeszkedik 
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Több országos szintű gazdaság- és/vagy vállalkozásfejlesztési szakpolitikai tervhez, stratégiához, 
programhoz illeszkedik 
Rövid indoklás (max. 200 karakter): 
 
 
Duális képzésben való részvétel  
 
Részt vesz duális képzésben Magyarországon? 
Igen 
Nem 
 
 
Beszállítók keresése 
 
Keres hazai beszállítót? 
Igen, 1-3 hazai beszállítót keresek jelenleg 
Igen, 3-nál több hazai beszállítót keresek jelenleg 
Nem 
 
 
Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) 
 
Rendelkezik vállalati társadalmi felelősségvállalási stratégiával és megvalósított/megvalósít CSR 
programo(ka)t: 
Igen, rendelkezünk társadalmi felelősségvállalási stratégiával, de külön CSR programokat nem 
valósítottunk meg 
Igen, rendelkezünk társadalmi felelősségvállalási stratégiával és CSR   programokat is 
valósítunk/valósítottunk meg 
Nem 
Ha igen, ennek rövid leírása (max. 200 karakter): 
 
 
Vállalkozás- és/vagy gazdaságfejlesztés területén végzett önkéntes tevékenység 
 
A jelentkező vállalkozás és/vagy annak vezetője(i) végeznek önkéntes tevékenységet a vállalkozás-
és/vagy gazdaságfejlesztés területén, részt vesznek megyei és/vagy regionális és/vagy országos 
gazdaság- vagy vállalkozásfejlesztési szervezetek, intézmények munkájában? 
Igen 
Nem 
Ha igen, ennek rövid leírása (max. 200 karakter): 
 
A jelentkező vállalkozás és/vagy vezetője(i) támogatnak megyei és/vagy regionális és/vagy 
országos gazdaság- vagy vállalkozásfejlesztési szervezeteket, kezdeményezéseket? 
Igen 
Nem 
Ha igen, melyeket (max. 200 karakter): 
 
A jelentkező vállalkozás részt vesz a Modern Gyárak Éjszakája programban mint helyszín? 
Igen 
Nem 
 
 
A jelentkező vállalkozás és/vagy annak vezetője(i)/munkatársai tartanak iskolákban önkéntes 
képzéseket? 
Igen 
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Nem 
 
<< Vissza 

Mentés 

Tovább >> 

 
 
IV. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok 
 
Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta (pdf-ben, kötelezően csatolandó) 
 
Lekérhető az Igazságügyi Minisztérium adatbázisából a hatályos cégkivonatuk? 
Igen 
Nem 
Ha nem, kérjük csatolja a 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát (pdf-ben) 
 
Letölthető a cégük legutolsó három lezárt üzleti évére vonatkozó éves beszámolója a http://e-
beszamolo.im.gov.hu/ oldalról? 
Igen 
Nem 
Ha nem, kérjük csatolja éves beszámolóit a legutolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan (pdf-ben) 
 
<< Vissza 

Mentés 

Tovább >> 

 
 
V. Nyilatkozat 
 
Kérjük a következő linkre kattintva töltse le a jelentkezési lap alapján generált Nyilatkozatot, majd 
aláírás után töltse fel az aláírt eredeti változatot az alábbi feltöltési felületen. 
A jelentkezést a Jelentkezés beküldése gombbal tudja véglegesíteni, továbbá a Nyilatkozat eredeti 
példányát a Felhívás szerint postán is be kell nyújtani a Felhívásban megadott címre. A jelentkezés 
az eredeti, cégszerűen aláírt Nyilatkozat beérkezése után válik érvényessé. 
 
Nyilatkozat letöltése  
 
Nyilatkozat feltöltése: (pdf-ben, kötelezően csatolandó) 
 
Jelentkezés beküldése 

 

http://e-beszamolo.im.gov.hu/
http://e-beszamolo.im.gov.hu/

