NYILATKOZAT
KÜLPIACI MENTORÁLTAK KIVÁLASZTÁSÁRA
az Országos Vállalkozói Mentorprogram című, GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001
azonosítószámú,
kiemelt projekt keretén belül megvalósuló
külpiaci vállalkozói mentorálás megvalósításához

A felhívás kódszáma: G112-KULPIACI-2

Alulírott……………………………………………., mint a ………………………………………….
(vállalkozás);……………………………… (adószám) törvényes képviselője kijelentem, hogy
jelen nyilatkozatban megjelölt felhívásra jelentkezést nyújtok be.
Kijelentem, hogy:
• a benyújtott kérelemben és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és
hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek;
• az általam képviselt szervezet esetében a felhívás IV.2.pontjában megjelölt kizáró okok
nem állnak fenn,
• 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 támogatási megállapodás tervezetet megismertem, és vállalom, hogy a támogatás
megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel szerződést kötök a támogatóval, illetve
kötelezettséget vállalok a támogatási megállapodásban foglaltak betartására és a
projekt megvalósítására,
• a felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, a támogatást
igénylők részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen
nyilatkozat aláírásával megadom,
• az MKIK Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát, illetve a projektre vonatkozó
Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és elfogadom; hozzájárulok hogy az általam
képviselt szervezettel kapcsolatos, a jelentkezési lapon feltüntetett adatokat az MKIK
a projekt megvalósítás folyamata során kezelje a fenntartási időszak végéig, illetve
hogy a szervezet kapcsolati elérhetőségeit megossza az érintett mentorvállalatokkal,
• a felhívásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási,
ellenőrzéstűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek,
• az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a
vonatkozó jogszabályokban, felhívásban foglalt kizáró ok nem áll fenn,
• a jelentkezési laphoz mellékelt okiratok és/vagy dokumentumok az eredeti
példányokkal mindenben megegyeznek és az általam képviselt szervezet székhelyén
és/vagy telephelyén és/vagy bejelentett iratőrzési helyén 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 kérelem benyújtásához és a
jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem, a szervezet
tulajdonosai a 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.
az általam képviselt szervezetnek nincs fennálló lejárt köztartozása, nem áll
felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve a vállalkozásunk a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek
minősül.

A jelentkezéshez csatolt dokumentumok listája:
•

Kelt, ………………. , ………………..

……………….
cégszerű aláírás

p.h.
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