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I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (a
továbbiakban: Atv.) összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI)
DIGITÁLIS SZAKKÖNYV pályázatot hirdet.
1. A pályázat célja
Széles körben használható digitális tartalmak, többek között nyomtatásban utoljára
1995-ben vagy kés<bb kiadott kézikönyvek, szakkönyvek digitális – hipertextes,
mozgóképes – változatának egységes formai el<írások szerinti els< el<állításának és
ingyenes közreadásának - 8 éven át, korlátozás nélkül az interneten - támogatása.
A pályázat hozzájárul ahhoz, hogy a széles nyilvánosság, így a vállalkozók, kutatók,
oktatók, hallgatók számára az interneten folyamatosan, ingyenesen rendelkezésre
álljanak a korszerA ismereteket közvetít< digitális tartalmak.
Ezen tartalmakhoz az NKTH egységes hozzáférést kíván biztosítani az Educatio
Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Educatio Kht.)
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központja (a továbbiakban: HIK) Kempelen
Farkas Fels<oktatási Digitális Tankönyvtára közremAködésével. Ezért a digitális
mAvet a HIK által megadott XML formátumban kell el<állítani. Az XML validálásához
szükséges sémadefinicíót (XSD) a HIK honlapján közreadja. Az egységes HTML
felületet eredményez< XML-XSLT transzformációt a HIK végzi el. Az elkészült
digitális mAvet át kell adni a HIK-nek, hogy az saját szerverén különféle
formátumokban 8 éven át, korlátozás nélkül közzétehesse, nyomtatható és menthet<
verziókban közreadhassa.
2. A támogatás forrása, összege
A támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, melyb<l az NKTH
100 millió Ft-ot biztosít a nyertes pályamAvek támogatására.
3. A támogatás id<tartama, mértéke és formája
A támogatás lehetséges id<tartama: 12 hónap. A támogatottnak a formátum
szabványos voltát - a 12 hónapos futamid< alatt - a HIK közremAködésével tesztelnie
kell. (A tesztelés ideje minimum 2 hónap) Ennek célja a szabványos formátum és az
interneten való elérhet<ség ellen<rzése.
A támogatás mértéke: 100%.
Vállalkozások számára jelen pályázati felhívás alapján csekély összegA támogatás
nyújtható, és a rá vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerz<dés 87. és 88. cikkének a
csekély összegA (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
69/2001/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak,
bármely forrásból, csekély összegA támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 100.000
eurónak megfelel< forintösszeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek
támogatásban a szállítási ágazatban tevékenyked< vállalkozások, továbbá a
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támogatás nem vehet< igénybe mez<gazdasági illetve halászati termékek
el<állításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül
kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyet hazai áru
használatától függ< támogatások esetében. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell
arról, hogy a támogatás odaítélését megel<z< három évben mekkora összegA
csekély összegA támogatásban részesült.
Az igényelhet< támogatás: pályamAvenként max. 10 millió Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítend< támogatás. A támogatást utólag kapja
meg a támogatott, miután a digitális tartalmat a pályázati felhívásban el<írt
formátumban elkészítette és tesztelte, és azt a támogató elfogadta. El<leg nem
kérhet<.
A pályam benyújtásának feltétele, hogy a pályázó
• a hozzáférhet<vé tenni kívánt mAre vonatkozó jogok valamennyi érintett
jogosultjával1 a felhasználást lehet<vé tev< szerz<dést2 kössön és azt
másolatban a pályamAhöz csatolja,
• továbbá írásban nyilatkozzon arról, hogy a hozzáférhet<vé tenni kívánt mAre
nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan vagyoni, illetve felhasználási
joga, amely a mA felhasználását akadályozná vagy korlátozná.
4. A pályázók köre
Digitális kézikönyvek, szakkönyvek fejlesztésével foglalkozó, belföldi székhelyA, jogi
személyiségA és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
a fels<oktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. fels<oktatási törvény
szerinti fels<oktatási intézmények, továbbá a muzeális intézményekr<l, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmAvel<désr<l szóló 1997. évi CXL. könyvtári törvény
szerinti könyvtárak, pontosabban fenntartóik.
5. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban aki/amely
• cs<deljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
• 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
• az Alappal, ill. az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)el<irányzatokkal
szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettsége van,
• az Alap, valamint az Atv 16. § (2) bekezdésében megjelölt (cél)el<irányzatok
terhére korábban kiírt pályázati felhívásokra benyújtott pályázataiban valótlan
vagy megtéveszt< adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött
szerz<dést - neki felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette
• nem mellékelte a hozzáférhet<vé tenni kívánt mAre vonatkozó jogok
valamennyi érintett jogosultjával kötött, a felhasználást lehet<vé tev<
szerz<dést,
• nem mellékelte a szomszédos jogi teljesítmény valamennyi létrehozójától az
egyoldalú jognyilatkozatot,
• nem mellékelte nyilatkozatát arról, hogy a digitalizálandó mAre nézve
harmadik személynek nem áll fenn olyan vagyoni, illetve felhasználási joga,
amely a mA felhasználását akadályozná vagy korlátozná.

1

Szerz<vel, egyéb szerz<i jogi jogosulttal, szomszédos jogi teljesítmény létrehozójával, adatbázis
el<állítójával, közös jogkezel< szervezettel stb.
2
Szomszédos jogi teljesítmény létrehozójától elég az egyoldalú jognyilatkozat.
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6. Támogatható tevékenységek
• új digitális tartalmak el<állítása: tartalom létrehozása, szerkesztés, kritikai
jegyzetapparátus, forrásközlés, kísér< tanulmány, lektorálás, korrektúra;
• új tartalmak digitalizálása: XML-változat kialakítása, konvertálás, szkennelés,
animációk elkészítése, multimédiás elemek létrehozása, interaktív elemek
létrehozása, programozás, digitális adatrögzítés;
• 1995. január 1. után megjelent szakkönyv, kézikönyv esetében: XMLformátumra konvertálás;
• szerkesztés, grafikai tervezés;
• hozzáférés el<készítése: design, keresési formák tervezése, feltöltés,
tesztelés;
• szerz<i jogdíj kifizetése.
Korábban megjelent mAvek 1995. január 1. utáni utánnyomásának hozzáférhet<vé
tétele, valamint az 1995. után megjelent könyvek digitalizálása - tekintettel arra, hogy
túlnyomó többségük digitális formában rendelkezésre áll - nem támogatható.
7. Elszámolható költségek
Személyi juttatásként kizárólag az adott digitális mA létrehozásában részt vev<k
személyi jellegA ráfordításai és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok
számolhatók el a számvitelr<l szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: számviteli tv.)
79.§-a szerint.
Küls< megbízásként kizárólag a digitális mA létrehozásához igénybe vett
szolgáltatások (alvállalkozói megbízások) költségei számolhatók el a számviteli
törvény 78.§-ának (3)-(4) bekezdése szerint.
Egyéb dologi kiadásként a számviteli törvény 78.§ (2) bekezdése szerinti költségek,
valamint a gazdasági vezet< nyilatkozata alapján a ténylegesen felmerül< általános
költségek (rezsihányad, kommunikációs költségek stb.) számolhatók el a támogatási
összeg maximum 5%-áig.
Immateriális javak (szerz<i jogdíjak, fotó- és film-jogdíjak) bekerülési értékének a
számviteli törvény 47., 48., 51.§-ai szerint részét képez< tételek számolhatók el. A
számviteli tv. 25.§ (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke –
támogatási szempontból csak akkor számolható el, ha azokat a pályázó más
szervezett<l vásárolta.
8. A pályamAvek értékelése, kiválasztási szempontok
8.1 Az értékelés szempontjai
• A pályamA illeszkedése a pályázat célkitAzéseihez.
• A pályamA szakmai tartalma, jelent<sége, technikai megvalósítása.
• A digitális tartalom iránti várható kereslet, a digitális tartalom hiánypótló
jellege.
• A pályázó alkalmassága a tervezett feladatok végrehajtására.
• A tervezett költségek és az igényelt támogatás megalapozottsága, realitása.
8.2 Az értékelés folyamata
A KPI a pályamAveket formai szempontból ellen<rzi. A formailag nem megfelel<
javaslatokat elutasítja. A nyilvántartásba vételr<l vagy az elutasításról 10 napon belül
a pályázó írásban értesítést kap.
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A KPI a pályamAvet formai okok miatt elutasítja, ha a pályázó:
1. nem csatolta a kötelez<en kitöltend< nyilatkozatokat, a pályázati Arlapot;
2. nem cégszerAen írta alá a pályázati Arlapot;
3. a pályázó nem jogosult a támogatásra (nem illeszkedik a pályázói körhöz, vagy
vele szemben valamely jogszabályban vagy jelen pályázati felhívásban
meghatározott kizáró ok áll fenn);
4. a pályázó nem küldte el elektronikus levél mellékleteként a hibátlanul kitöltött
pályázati Arlapot, illetve az elektronikus formában elküldött dokumentáció és
nyomtatott formában beadott változata között eltérés van.
A formailag megfelel< pályamAveket független szakért<k véleménye alapján Bíráló
Bizottság értékeli és rangsorolja, majd a rendelkezésre álló forrás ismeretében
döntési javaslatot készít. A pályamAvek támogatásáról az NKTH elnöke dönt.
A döntést az NKTH és a KPI honlapján (http://www.nkth.gov.hu;
http://www.kutatas.hu) közzéteszi. A döntésr<l a KPI 10 munkanapon belül írásban
értesíti a pályázókat.
A jóváhagyott pályamAvek megvalósításáról és a támogatás nyújtásának feltételeir<l
a KPI a nyertes pályázókkal szerz<dést köt.
9. A célok számszerAsítésére használt mutatószámok (indikátorok)
• A HIK által évente szolgáltatott használati adatok.
10. A pályamAvek benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati útmutató szerint összeállított pályamAvet magyar nyelven 1 eredeti és 3
másolati példányban – zárt csomagolásban, postai úton, személyesen vagy
futárszolgálattal lehet benyújtani.
A pályamAvet személyesen vagy futárszolgálattal a következ< címre kell eljuttatni:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest Neumann János u. 1/C, recepció.
A pályamAvet postai úton az alábbi címre kell elküldeni:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1519 Budapest, Pf. 558.
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betAjeles azonosítóját: (DIGIT2005).
Beadási határid<: 2006. január 31. 16 óra
A kitöltött pályázati Arlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az
<alap2006@kutatas.hu> címre.
A pályázati felhívás és útmutató, a pályázati Arlap, valamint a pályázat beadásához
szükséges egyéb dokumentumok az NKTH, illetve a KPI alábbi internetes honlapjain
érhet<k el: http://www.nkth.gov.hu; http://www.kutatas.hu
A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató, valamint az Arlapok,
ezek együttesen tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
1. Tájékoztatás
A pályázati felhívásról és a pályamA kidolgozásáról a KPI ügyfélszolgálata ad
tájékoztatást:
• Kérdéseit felteheti az info@kutatas.hu címre küldött elektronikus levélben. Kérjük,
hogy a levél tárgyaként adja meg a pályázat jelét: DIGIT2005. A választ 3
munkanapon belül megküldjük Önnek.
• A telefonos ügyfélszolgálat a 16 (1) 484-2800 és a 06 (1) 484-2922 számon
hívható. Az ügyfélszolgálat munkatársai hétf<t<l csütörtökig 9-16 óra között,
pénteken 9-13 óra között állnak rendelkezésre. A hivatali órákon túl üzenetrögzít<
mAködik. A feltett kérdésekre 3 munkanapon belül választ kap.
• Személyesen is felkeresheti munkatársainkat budapesti székhelyünkön, az
ügyfélszolgálattal egyeztetett id<pontban.
2. A pályamA összeállítása
A pályamAvet magyar nyelven, A4-es lapokon, az alábbi sorrendben lefAzve adja be.
A javaslat az alábbi részekb<l álljon:
- Címlap;
- Tartalomjegyzék;
- Pályázati Arlap;
- Munka és költségterv;
- A hozzáférhet<vé tenni kívánt mAre vonatkozó jogok valamennyi érintett
jogosultjával a felhasználást lehet<vé tev< szerz<dést másolata;
- Nyilatkozat arról, hogy a hozzáférhet<vé tenni kívánt mAre nézve harmadik
személynek nem áll fenn olyan vagyoni, illetve felhasználási joga, amely a mA
felhasználását akadályozná vagy korlátozná;
- Nyilatkozatok a 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet szerint.
2.1 Címlap
A címlapon tüntesse fel a következ< adatokat: a pályázat jele, címe, a pályázó neve.
2.2 Pályázati rlap
Jelen pályázati felhívás 10. fejezetében megadott internetes címekr<l letölthet<, MS
Excelben készült pályázati Arlap kitöltésével adja meg a javaslat adatait. Kitöltés el<tt
kérjük olvassa el az Arlap kitöltéséhez készült útmutatót.
2.3 Munka és költségterv
A munkatervben mutassa be az elvégzend< feladatokat. A benyújtandó pályamA
munkatervének tartalmaznia kell
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•
•
•

•
•

az interneten közreadandó mA címét, bibliográfiai adatait (szerz<,
szerkeszt<, egyéb szerz<i jogi jogosult), a kiadó nevét, a kiadás évét,
fordítás esetén a mA eredeti címét, a fordító(k) nevét,
az interneten közreadandó mA részletes tartalmi ismertetését (max. 8
oldal);
a digitális tartalom iránt várható kereslet bemutatását (max. 2 oldal):
a témában rendelkezésre álló szakkönyvek, kézikönyvek,
digitális tartalmak kritikai értékelésével,
a várható felhasználás leírásával (már megjelent mA esetén
összevetve a mA jelenlegi használatával), az egy évre
reálisan tervezhet< kereslet becsült értékével,
az internetes közreadás indoklásával, különös tekintettel a
jelenlegi hozzáférhet<ségére (kereskedelmi forgalomban,
könyvtárakban),
az elektronikus kiadvány hiánypótló jellegének leírásával;
a kiadó tevékenységének és terveinek rövid ismertetését a digitális
kiadványok számának bemutatásával (max. 1 oldal);
az elvégzend< feladatok bemutatását (max. 2 oldal) és id&beli
ütemezését Gantt táblázat segítségével (beleértve a tesztelési folyamat
megtervezését is, melynek minimális id<tartama 2 hónap).

A már megjelent szakkönyvek esetén kérjük az alábbi technikai adatok megadását.
TECHNIKAI ADATOK
Szövegívszám
(40.000 karakter = 1 ív):
Karakterek száma:
Tördelt oldalak száma:
Tördelt színes oldalak száma:
Illusztrált oldalak száma:
Fekete-fehér képek, ábrák száma:
Színes képek, ábrák száma:
Formátum

XML

Az újonnan kifejlesztend< internetes kiadványok esetén kérjük az alábbi technikai
adatok megadását.
TECHNIKAI ADATOK
Tervezett szöveges elemek száma és
mérete (kByte) összesen
Tervezett animációk száma és mérete
(kByte) összesen
Tervezett interaktív anyagok száma és
mérete (kByte) összesen
Tervezett multimédia-elemek (kép, hang,
mozgókép stb.) száma és mérete (kByte)
összesen
Készítsen részletes költségvetést, tüntessen fel minden, a kiadvány kifejlesztése
során felmerül< költséget (költségtípus megnevezése, összege), és indokolja a
szükségességüket.
8

Külön adja meg az általános forgalmi adó (ÁFA) tervezett összegét.
• Ha a pályázó ÁFA levonásra nem jogosult (pl.: nem adóalany, eva-alany,
tárgyi adómentes tevékenységet végez), akkor a projekt bruttó értékére
számítva részesül támogatásban.
• Ha a pályázó olyan ÁFA alany, aki a projekttel kapcsolatban igénybe vett
termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás esetén elvileg visszaigényelheti az
el&zetesen felszámított ÁFA-t, jogszabály alapján csak a nem támogatott
hányad erejéig érvényesítheti jogát. A támogatásra jutó, vissza nem
igényelhet< ÁFA az Alapból ellentételezésre kerül, ezért a támogatási összeg
kiszámításakor a projekt költségvetésébe azt bele kell számítani.
A munkatervhez mellékelni kell
• a kiadónál 2004-ben és 2005-benmegjelent mAvek teljes listáját és a
2006-ban kiadásra tervezett kiadványok listáját (szerz<, cím, kiadási év);
• a közreadandó digitális mA szerz<jének / szerkeszt<jének / fordítójának
szakmai önéletrajzát (max. két A4-es oldal);
• a közreadandó digitális mA szerz<jének / szerkeszt<jének / fordítójának
publikációs jegyzékét (különös tekintettel a szakkönyvírói, valamint a
szerkeszt<i és fordítói tevékenységére). GyAjteményes kötet esetén
kizárólag az alkotó szerkeszt<, fordítás esetén a fordító, kett<nél több
szerz<s mAvek esetén csak maximum három szerz< / alkotó szerkeszt<
szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét kérjük megadni;
• közreadandó digitális mA szakmai értékelését és az interneten történ<
publikálását támogató véleményeket.
3. Szerz<déskötés, finanszírozás, nyomon követés
A javaslat elfogadása esetén a KPI a pályázónak, az értesítés kézhezvételét<l
számított 30 napig érvényes szerz<déskötési ajánlatot tesz. Ha a támogatási
szerz<dés a megjelölt id< alatt a támogatott hibájából nem jön létre, akkor a
támogatásról szóló döntés érvényét veszti a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 17. §
(2) pontja szerint.
Annak érdekében, hogy a támogatott mA 8 év alatt folyamatosan rendelkezésre
álljon kutatás, oktatás, tanulás céljára, a támogatott szerz<désben vállalja a
következ<ket:
• Ha a pályázó szerz<i jogdíjakkal kapcsolatos költségtípust is megjelöl,
kötelezettséget vállal arra, hogy azt a mA szerz<jének kifizeti.
• A digitális mAvet a támogatott - saját honlapján kívül - máshol nem jelenteti meg,
nem értékesíti.
• A támogatott várható megszAnése esetén köteles a támogatót megfelel< id<ben
el<zetesen értesíteni, és a jogutódjával közösen nyilatkozatot tenni arról, hogy
jogutódja vállalja a mA fenti feltételek melletti közreadását a hátralév< id<re.
• Ha a támogatott jogutód nélkül megszAnik vagy megszegi a szerz<dést, a
támogató jogosult a szerz<dést felmondani. A felmondás kézhezvételének
id<pontjától az Educatio Kht. szerzi meg kizárólagosan a mA közreadásának jogát
a hátralév< id<re. Ezért a támogatott a támogatótól vagy az Educatio Kht-t<l külön
díjazásra nem tarthat igényt.
• A támogatott a digitális tartalom internetes közreadásakor jól látható módon
köteles feltüntetni az alábbi értelmA szöveget a szerz<i jogok tiszteletben
9

tartásáról és a használói jogosultságokról, valamint arról, hogy a közreadást az
NKTH támogatta:
A Kempelen Farkas Fels&oktatási Digitális Tankönyvtár vagy más által
közreadott digitális tartalom a szerz<i jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33.§ (4)
bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra
használható fel. A felhasználó a digitális tartalmat képerny<n megjelenítheti,
letöltheti, elektronikus adathordozóra vagy papírra másolhatja, adatrögzít<
rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Fels&oktatási Digitális
Tankönyvtár vagy más weblapján található digitális tartalmak üzletszerA
felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és
átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további
felhasználása is.
A jelen digitális tartalom internetes közreadását a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal 2006-ban nyújtott támogatása tette lehet<vé.
Szerz<déskötés esetén az elfogadott munka- és költségterv a szerz<dés mellékletét
képezi. A munkatervben tervezett id<pontban, de legkés<bb a szerz<dés
futamideje 10. hónapjának els< napján a mAvet CD-n személyesen vagy
futárszolgálattal tesztelésre el kell juttatni a HIK-hez (1088 Budapest, Reviczky
utca 6.). A tesztelés eredményér<l a HIK értesíti a KPI-t és a HIK honlapján való
megjelenéssel egyid<ben elküldi a KPI-nek az elkészült mA formailag megfelel<
verzióját CD-n.
A megvalósítás során a támogatási szerz<dés esetleges módosítását a pályázónak
írásban kell kezdeményeznie.
A támogatási szerz<dés megszegésének lehetséges szankciói:
• elállás a szerz<dést<l, az addig nyújtott támogatás 30 napon belül
visszafizetend< egy összegben, késedelmi kamatokkal együtt;
• a szerz<dés azonnali hatályú felmondása
• kizárás a támogatási rendszerb<l.
A részletes szabályozást a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rend. 18. §, valamint a
217/1998 (XII. 30.) Korm. rend. 87-88. § tartalmazza.
A támogatott – ellen<rzés céljából – a támogatás felhasználását elkülönítetten
köteles nyilvántartani.
A szerz<dés szakmai szempontból akkor számít teljesítettnek, ha a HIK honlapján a
támogatott mA megjelenik.
A pénzügyi elszámolás a következ< módon történik. A támogatott gazdasági
társaság, költségvetési szerv, nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezet<je
büntet& jogi és polgári jogi felel&ssége tudatában nyilatkozik, hogy a támogatásból az
elszámolási id< alatt jogcímenként és összesen mekkora összeget használt fel. A
nyilatkozatot a támogatott gazdasági vezet<je/könyvvizsgálója köteles ellenjegyezni.
A nyilatkozat alapdokumentuma a támogatottnál az elkülönített pénzügyi
nyilvántartás, amelynek részadatait a KPI akkreditált auditor megbízásával jogosult
ellen<rizni.
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III. MELLÉKLET

Általános nyilatkozatok
A(z) ...............................….....<a pályázó megnevezése> .............…..............nevében támogatásra
benyújtott .......…………….......<a projektjavaslat, pályam* megnevezése> .......…….…….........cím8
projektjavaslatunkhoz az alábbi nyilatkozatokat tesszük:
1. Kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljeskör8ek, valódiak, és hitelesek.
2. Ebben a tárgyban projektjavaslatot korábban nem adtunk be / az alábbiak szerint beadtunk:3
...............<mikor, melyik szervezett l mennyi támogatást kapott> ............
3. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelFzFen a projekt megvalósítását nem kezdtük
meg.
4. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtásának idFpontjában nem folyik ellenünk csFd-,
végelszámolási, vagy felszámolási eljárás.
5. Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott pályázat a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.
6. Kijelentjük, hogy rendelkezünk az általunk benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység
folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel/ hogy az általunk benyújtott
projektjavaslat szerinti tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyek
beszerzése folyamatban van/ hogy az általunk benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység
folytatásához nincs szükség szakhatósági engedélyre.
7. Tudomásul vesszük, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a
támogatás nem illet meg, a támogatást nyújtó az esedékes támogatás folyósítását a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 92.§-ának (5) bekezdése szerint „felfüggeszti. Amennyiben a
köztartozás, annak keletkezési idFpontjától számított 100 napon belüli nem fizetjük ki, ez
szerzFdésszegésnek minFsül, mely a Támogató szerzFdéstFl történF elállását vonja maga
után”.
8. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A.§-ának (4) bekezdésében és a
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.§-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése érdekében adószámunkat / adóazonosító jelünket, társadalombiztosítási
azonosító jelünket / társadalombiztosítási folyószámla-számunka1 a támogatást nyújtó szerv és
a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.
9. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár keretében m8ködF, alapvetFen pénzügyi
szemlélet8 megfigyelFrendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak
(döntéshozók, elFirányzat-kezelFk, monitoring bizottságok) számára lehetFvé tegye a
hozzáférést a pénzügyi adatbázishoz.
10. Tudomásul vesszük, hogy a támogatást nyújtó a támogatás elnyerése esetén a támogatás
kedvezményezettjének nevét, a támogatott projekt címét, tárgyát és megvalósítási helyét,
valamint a támogatás összegét és a projekt összköltségét a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozza.
3

A megfelel választ kérjük aláhúzni.
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11. Kijelentjük, hogy szerzFdéskötés esetén felhatalmazzuk számlavezetF pénzintézetünket arra,
hogy a támogatást nyújtó jogszer8 pénzügyi követeléseit azonnali beszedési megbízással
érvényesítse. (Nincs szükség azonnali beszedési megbízásra és így erre a nyilatkozatra sem
olyan támogatások esetén, amelyek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag
kerül sor.)
12. Kijelentjük, hogy az államháztartás alrendszereibFl folyósított támogatásokból eredF, lejárt és
ki nem egyenlített tartozásunk nincsen.
13. Tudomásul vesszük, hogy a benyújtott projektjavaslat szabályszer8ségét és a támogatás
rendeltetésszer8 felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenFrzik.
14. Kötelezzük magunkat arra, hogy haladéktalanul bejelentjük a támogatást nyújtónak, ha (1)
ellenünk a projektjavaslat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzFdés lejártáig csFd-,
végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indul, (2) ha 60 napnál régebbi köztartozásunk
keletkezik, (3) az adólevonási jogosultságunk megváltozik, (4) a bankszámlánk megsz8nik
vagy megváltozik, (5) cégformájában változás áll be.
15. Kijelentjük, hogy a támogatásból finanszírozott projekttel összefüggésben a saját forrásból
finanszírozott beszerzés és igénybevett szolgáltatás kapcsán áfa-levonási jogunk van / nincs.1
16. Vállaljuk, hogy a támogatási szerzFdés pénzügyi mellékletében rögzített egyéb támogatás
elmaradása esetén a hiányzó pénzösszeget saját forrásból finanszírozzuk.
17. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a támogatást nyújtó a pályázatban benyújtott adatainkat
nyilvántartsa és kezelje. Kijelentjük, hogy a projektjavaslatban szereplF, a személyes adatok
fogalma alá tartozó adatoknak – a pályáztatási folyamatnak megfelelF – nyilvántartásához és
kezeléséhez az érintett személy(ek) kifejezetten hozzájárult(ak).

18. Kijelentem, hogy vállalkozásom a támogatási döntést megelFzF 3 év folyamán csekély

összeg8 (de minimis) támogatást kizárólag az alábbi idFpont(ok)ban, az alábbi forrásokból, az
alábbi összeggel és céllal vett igénybe.

Sorsz.

Támogatás
megítélésének
id pontja

Forrás neve

Támogatás célja

Támogatás
összege (Ft)

1.
2.
3.
4.
5.

Kelt:
cégszer* aláírás

1

A nem megfelel szövegrész törlend
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