Nyilatkozat
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer
Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,
országos egységes központi megoldások bevezetése
c. pályázati felhívására benyújtott pályázathoz
Kódszám: KTIA-2.3.1-13/1

1. A projekt címe (max. 250 karakter)

2. A pályázó teljes neve:
3. Adószám:
4. A pályázó székhelye
Ország
Külföldi székhely esetén a teljes cím
Megye:
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)
Házszám
5. A pályázó postacíme
Megye:
Település:
Irányítószám:
Közterület: (út, utca, tér, köz, egyéb)
Házszám
6. A pályázó hivatalos képviselőjének (vezetője, aláírója) adatai
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
e-mail:

Alulírott ……………………, mint a jelen Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt szervezet hivatalos
képviselője kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban megjelölt felhívásra a szervezet

nevében pályázatot nyújtok be, melyet a mellékelt, egyszer írható és írásvédett CD/DVD
lemez tartalmaz.
Kijelentem, hogy:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

a CD/DVD lemezen benyújtott projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett
adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a
valóságnak megfelelnek;
a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót, 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 pályázati útmutató részét képező támogatási szerződés tervezetet és az
általános szerződési feltételt megismertem, és vállalom, hogy a támogatás
megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel szerződést kötök a közreműködő
szervezettel,
a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban, valamint a vonatkozó
jogszabályokban
meghatározott,
a
pályázó
szervezetek
részére
előírt
hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával
megadom,
a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban előírt bejelentési tájékoztatási,
nyilatkozat tételi, adatszolgáltatási, ellenőrzés, tűrési és egyéb kötelezettségeknek
eleget teszek,
a pályázati útmutatóban előírt tájékoztatási követelményeket, esélyegyenlőségi és
környezeti fenntarthatósági szempontokat megismertem, és a pályázat
megvalósítása során az általam képviselt szervezet annak betartásával jár el,
az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a
vonatkozó jogszabályokban, pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban
foglalt kizáró ok nem áll fenn;
a projekt adatlaphoz mellékelt okiratok másolatai és az elektronikus adathordozón
szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és a pályázó
szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak,
az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a pályázó
szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi
szervek részéről a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez
szükséges felhatalmazással rendelkezem, a szervezet tulajdonosai a pályázat
benyújtását jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan
jogosultsága nincs, mely az általam képviselt szervezet részéről megakadályozná
vagy bármiben korlátozná a pályázat megvalósítását, és az abban, valamint a
pályázati útmutatóban és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.

Kelt: ………………………………………..

Cégszerű aláírás

