
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ONLINE JELENTKEZÉSI LAP KIVONATA 

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-3  
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1. Kérjük válassza ki, hogy melyik területi egységben szeretne a mentorálás 

folyamatában részt venni: 

(legördülő menüben a megyék, ill. a főváros – mentor vállalat):  
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2. ALAPADATOK (a hatályos cégkivonat alapján szükséges tölteni) 

A támogatást igénylő vállalat neve   

Adószám   

Cégbírósági bejegyzés/bírósági 
nyilvántartásba vétel száma 

  

KKV besorolás  

Gazdálkodási formakód  

Főtevékenység TEÁOR száma  

Honlap   

 

Képviselő adatai (cég nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek nevét kell 
rögzíteni.) 

Név   

Képviseleti jog (önálló, együttes)  
beosztás   

Telefon   

E-mail   

Kapcsolattartó adatai   

Név   

beosztás   

Telefon   

E-mail   

 

A támogatást igénylő székhelye 

Ország/régió/megye   

Település/irányítószám   

Közterület   

Házszám   

A támogatást igénylő fióktelepe/telephelye 

Ország/régió/megye   

Település/irányítószám   

Közterület   

Házszám   

A támogatást igénylő postacíme 

Ország/régió/megye   

Település/irányítószám   

Közterület   

Házszám   
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3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) 

Megnevezés ………. év ………. év 

Éves nettó árbevétel vagy összes bevétel (Ft)   

Mérlegfőösszeg (Ft)   

Éves átlagos statisztikai állományi létszám 
(fő) 

  

 

4. A JELENTKEZÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 

 

Kérjük adjon rövid összefoglalást a vállalkozásról és a programban való részvétel 
céljáról (maximum 3000 karakter) 

Kérjük mutassa be, hogy a vállalkozás hány éve működik, mi a fő tevékenysége, hogyan működik 
és mi a felépítése, melyek a fő gazdálkodási mutatószámai, jövőbeli kilátásai és tervei. Kérjük 
részletezze, hogy mi motiválja a programban való részvételre és milyen hozzáadott értéket vár a 
mentorálási folyamattól.   

Az értékesítés (azon belül export) jelenlegi helyzete és lehetőségei a vállalkozáson 
belül 

A támogatást igénylő exportőrként jelen van legalább egy külföldi piacon 

A támogatást igénylő jelenleg nem exportál terméket, de képes konkrét termékek, áruk exportálására 

A támogatást igénylő jelenleg még nem képes konkrét termékek, áruk exportálására 

A támogatást igénylőnél exporttal foglalkozó vezető és/vagy munkatárs 
(munkatársak) száma 

A vállalat még nem rendelkezik exporttal foglalkozó vezetővel vagy munkatárssal 

A vállalat legalább 1 fő, exporttal foglalkozó vezetővel vagy munkatárssal rendelkezik 

Díjak, nemzetközi kiállítások 

 
Kérjük nevezze meg és mutassa be, hogy a vállalat (esetleg terméke vagy munkatársa) kapott-e 
nemzeti vagy nemzetközi díjat? 
Kérjük nevezzen meg legfeljebb 6 nemzetközi kiállítást, melyen a vállalat részt vett. 
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5.   A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok 
 
Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta (pdf-ben, kötelezően 
csatolandó) 
 
De minimis nyilatkozat (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 két 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) 
 
6.  Nyilatkozatok 
 
Kérjük a következő linkre kattintva töltse le a jelentkezési lap alapján generált Nyilatkozatot, 
majd cégszerű 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/

