AZ INKUBÁCIÓS KÉRELEM ADATTARTALMÁT HITELESÍTŐ
NYILATKOZAT

A Start-upok fejlesztésének támogatását célzó Címzetti felhívásra benyújtott inkubációs kérelemhez
kapcsolódó felhívás száma: GINOP-2.1.5-15
1. Projekt címe:
2. A támogatás igénylő teljes neve:
3. Adószám:
4. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének
(vezetője, aláírója) adatai:
Név:
Beosztás:
Telefon (mobil):
E-mail:
Alulírott ………………………………, (név) mint a jelen Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt szervezet törvényes
képviselője kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban megjelölt Címzetti felhívásra a szervezet nevében
inkubációs kérelmet nyújtok be.
Kijelentem, hogy:
• a benyújtott inkubációs kérelmen és mellékleteiben feltüntetett adatok, információk és
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak
megfelelnek;
• a GINOP-2.1.5-15 felhívást és a Címzetti 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 az
inkubációs jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen,
• az inkubációs megállapodás tervezetet megismertem, és vállalom, hogy a támogatás megítélése
esetén az abban foglalt feltételekkel szerződést kötök az Inkubátorral, illetve kötelezettséget vállalok
az inkubációs megállapodásban foglaltak betartására és a projekt megvalósítására,
• a Címzetti felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, a támogatást igénylők
részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával
megadom,
• tudomásom van arról, hogy az általam képviselt szervezettel kapcsolatos, köztartozásra vonatkozó
adatokat az állami adóhatóság a Miniszterelnökség, az irányító hatóság, valamint ezek képviseletében
eljáró szervek megkeresésére átadja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) j) pontja
alapján,
• hozzájárulok, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben az általam képviselt szervezet
nyilvántartott adataihoz az állami támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. „Uniós fejlesztések”
fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az
irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai
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támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, valamint jogszabályban, Címzetti felhívásban,
inkubációs szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek,
tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a támogató és a támogató nevében eljáró szervezet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feltétel ellenőrzése céljából a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig,
vagy - ha az későbbi - a költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezelje
az Áht. 55.§-ában felsorolt adatokat,
tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a támogató a támogatásra vonatkozó adatokat (döntés
időpontja, kedvezményezett neve, elérhetősége, tulajdonosok és szakmai vezető(k) neve, projekt
tárgya, azonosító száma, legfontosabb tartalmi elemei, megvalósítási helyszín és időtartam, a
támogatás összege, projekt összköltsége, stb.) nyilvánosságra hozza, a pályázati programokhoz
kapcsolódó kommunikációja során korlátlanul és díjmentesen felhasználja,
hozzájárulok ahhoz, hogy a támogató, illetve az általa felkért szakértő, tanácsadó, közreműködő az
inkubáció során általam vagy az általam képviselt társaság által megadott adatokat (ideértve a
személyes adatokat is, úgymint a személyes azonosító adatok, valamint a kapcsolattartáshoz használt
adatok) a projekt zárását követő, illetve a pályázati kérelem elutasítása esetén az erre vonatkozó
döntés meghozatalát követő 10 évig kezelje, feldolgozza, felkért szakértőnek, tanácsadónak,
közreműködőnek, könyvelési szolgáltatónak, illetve azon személyeknek továbbadja, akik bevonására a
teljesítéshez szükség van, a kérelem elbírálása, a döntés meghozatala, a projekt megvalósítása és
annak ellenőrzése, az inkubációs megállapodás és egyéb szerződések teljesítéséhez szükséges
együttműködés biztosítása és a projekt során készült dokumentációk, átadott információk értékelése
céljából, azzal, hogy kijelentjük és szavatoljuk, hogy valamennyi, a projektbe bevonásra kerülő személy
szintén kifejezetten hozzájárult személyes adatai fenti célokkal összefüggő kezeléséhez,
feldolgozásához és továbbadásához, ideértve mindkét nyilatkozat kapcsán az adatok esetleges
külföldre történő továbbítását is (ezen nyilatkozat az adatok meghatározottak szerinti kezeléséhez
adott kifejezett hozzájárulás),
a Címzetti felhívásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási,
ellenőrzéstűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek,
az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó
jogszabályokban, Címzetti felhívásban foglalt kizáró ok nem áll fenn,
az inkubációs kérelemhez mellékelt okiratok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és a
támogatást igénylő szervezet székhelyén/telephelyén 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 az inkubációs kérelem
benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem, a
szervezet tulajdonosai az inkubációs 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 Címzetti felhívásban és a jogszabályokban
foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom a 651/2014/EU rendelet alapján mikrovállalkozásnak minősül,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-,
végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a
továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
nyilatkozom, hogy vállalkozásomnak harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll fenn,
amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom az inkubációs döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,
hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltatott vagy nem tett ilyen nyilatkozatot,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom saját tőkéje az inkubációs kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem negatív,
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nyilatkozom, hogy vállalkozásomnak az inkubációs kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján a saját tőkéje nem csökkent a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt
legkisebb mértéke alá,
nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az
elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás nincs folyamatban az inkubációs kérelem
benyújtásának időpontjában,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának (amennyiben releváns),
nyilatkozom, hogy vállalkozásom eleget tesz a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági
követelményeknek,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom vagy a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján
meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a Címzetti felhívás keretéből adott naptári évben
nem részesült támogatásban,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom az inkubációs kérelem benyújtásával vállalja, hogy az európai uniós
forrásból támogatott projektek kedvezményezettjeként a projektre vonatkozó környezetvédelmi és
esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken,
kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki,
nyilatkozom, hogy pályázatom megvalósulása a Címzetti felhívás 4.2. pontja alapján nem hordoz
kiemelkedően jelentős kockázatot,
nyilatkozom, hogy pályázatom a Címzetti felhívás célkitűzéseivel összhangban van és a vállalkozásom
által szakmailag megvalósítható,
nyilatkozom, hogy a projektben vállalt feladatok költségvetését reális módon állítottam össze, a
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést
a szerződés hatályba lépését követően is biztosítom, továbbá tudomásul veszem az
eszközbeszerzésre vonatkozó előírásokat, a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között
nincs olyan költségtétel, amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez
vagy aránytalanul magas, az elszámolásra kerülő költségek/költségtételek semmilyen egyéb uniós,
illetve hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra,
nyilatkozom, hogy a projekt keretében kizárólag olyan tevékenységek valósulnak meg, melyek a
Címzetti felhívás 3.1. pontjában foglalt Támogatható tevékenységek körébe tartoznak, továbbá az
abban foglalt százalékos, valamint összeg korlátozásoknak megfelelnek, a Címzetti felhívás 3.2.3.
pontja alapján a projekt megvalósítása során a mérföldkövek megtervezésre kerültek, a
vállalkozásom a Címzetti felhívás 3.2.4. Kötelező vállalások pontjában szereplő kötelező mutatók
teljesítését vállalja,
nyilatkozom, hogy az igényelt támogatás mértéke és összege megfelel a Címzetti felhívás 5.3.
pontjában foglaltaknak, a projekt költségvetése megfelel a Címzetti felhívás 5.5 és 5.6 pontjában
meghatározott elszámolhatósági feltételeknek, a Címzetti felhívás 5.7 pontjában meghatározott, az
elszámolható költségek összegére, mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásoknak, illetve a
projekt költségvetésében csak a Címzetti felhívás 5.5 pontjában szereplő elszámolható költségtétel
szerepel és nem szerepel a Címzetti felhívás 5.8 pontjában meghatározott költségtétel,
nyilatkozom, hogy vállalkozásom rendelkezik legalább a projekt összköltségének az igényelt
támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel, és tudomásul veszem az önerő igazolásával
kapcsolatos kötelezettségeket, nyilatkozom, hogy legkésőbb az inkubációs megállapodás
megkötéséig igazolom az önerőt,
nyilatkozom, hogy a projektet az inkubációs kérelem benyújtását követő napot megelőzően nem
kezdem meg, azzal, hogy a projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését,
vagy amennyiben a projekt az inkubációs megállapodás hatályba lépéséig nem kezdődött meg, az
inkubációs megállapodás hatályba lépését követő 24 hónapon belül, valamint a projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai
befejezést követő 30 nap,
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nyilatkozom, hogy a beruházás nem a Közép-magyarországi régió területén valósul meg, azzal, hogy
a megvalósítási helyszín bejegyzésre került, az inkubációs kérelem benyújtásának időpontjában perés igénymentes, továbbá alkalmas a projekt megvalósítására,
nyilatkozom, hogy a projekt megvalósítás helyszíne nem az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura
2000 alá tartozó területen található,
tudomásul veszem, hogy a foglalkoztatottak tényleges, a projekthelyszínen történő
foglalkoztatásának igazolására szolgáló dokumentumok rendelkezésre állását folyamatosan
biztosítanom szükséges,
nyilatkozom, hogy pályázatomat a GINOP-2.1.5-15 felhíváson nyertes más inkubátorhoz nem
nyújtottam be és elfogadom, hogy a későbbiekben csak akkor nyújthatom be, ha a SinguLab Inkubátor
Zrt. elutasító/elálló döntéséről értesít, illetve ha a projektet a szerződéskötés előtt visszavonom,
nyilatkozom továbbá, hogy:
A projekt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes Jelöljön ki egy elemet.
engedélyről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet hatálya alá esik
A vállalkozás a támogatást elsődleges
Jelöljön ki egy elemet.
mezőgazdasági termeléshez vesz igénybe?
A projekt az európai közösségi jelentőségű
Jelöljön ki egy elemet.
természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.)
KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó
területen valósul meg.
A projekt végrehajtásával összefüggő beszerzéseink Jelöljön ki egy elemet.
kapcsán ÁFA levonási jogunk van/nincs.

Inkubációs kérelemhez csatolt dokumentumok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jelen három oldalból álló nyilatkozatot átolvastuk, megértettük, és mint akartunkkal mindenben
megegyezőt, az alulírt helyen és napon jóváhagyólag aláírtuk.
Kelt:

.........................................................................................................
Cégszerű aláírás
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