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A pályázó intézmény hivatalos nyilatkozata

A támogatás általános feltétele, hogy a pályázathoz kapcsolódóan kötelezően benyújtandó
Nyilatkozat aláírásával a pályázó vállalja az alábbi kötelezettségeket, illetve nyilatkozzon az alábbi
feltételek teljesüléséről:
 a pályázó (a támogatás elnyerését követően: projektgazda) képviselője teljes körűen jogosult a
pályázó szervezet képviseletére;
 a pályázó megismerte, tudomásul vette és maradéktalanul teljesíti a jelen Útmutatóban,
valamint a pályázati felhívásban és a jogszabályokban foglalt, rá vonatkozó kötelezettségeket;
 a pályázó szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt,
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
 a pályázó megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és
rendelkezésre bocsátja az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint
vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait;
 a pályázó vállalja az Ávr. 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését és a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr-ben foglaltak szerint
visszafizeti;
 a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a végrehajtó ügynökség, a
program operátor, a nemzeti kapcsolattartó, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság,
a donor országok ellenőrző szervei, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek;
 a pályázó intézmény képviselője rendelkezik azokkal a pénzügyi eszközökkel és szervezeti
feltételekkel, amelyek a pályázatban tervezett projekt megvalósításához szükségesek;
 a pályázó felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott pályázati űrlapon és mellékleteiben
feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a
valóságnak megfelelnek;
 a pályázó megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-ában foglaltaknak;
 a pályázó a jelen Útmutatóban, a pályázati felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban
foglalt feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat magára és az általa képviselt szervezetre
nézve kötelezőnek ismeri el, illetve kijelenti, hogy az abban foglalt feltételeknek és
kikötéseknek az általa képviselt szervezet és a pályázatban bemutatott projekt megfelel,
továbbá biztosítja, hogy a támogatási jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt
megfeleljen;
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a pályázó megismerte a pályázati felhívás mellékletét képező támogatási szerződés tervezetet,
és vállalja, hogy a támogatás megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel szerződést köt a
program operátorral;
a pályázó eleget tesz a program dokumentumaiban (pályázati felhívás és annak mellékletei)
előírt bejelentési tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzéstűrési és egyéb
kötelezettségeknek;
a pályázó vállalja, hogy a projekt megvalósítása során együttműködik a végrehajtásban
résztvevő intézményekkel, így különösen a program operátorral, a végrehajtó ügynökséggel, a
nemzeti kapcsolattartóval, az ellenőrzésre jogosult egyéb szervekkel, beleértve a donor
országok által e tevékenységekkel megbízott szervezeteket és intézményeket is;
a pályázó megismerte az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat és
információkat, hivatalosnak és hitelesnek ismeri el az ilyen formában történő közléseket;
a pályázó megismerte az előírt tájékoztatási követelményeket és horizontális szempontokat, és
a projekt megvalósítása során vállalja az azokban foglaltak betartását;
a pályázóval szemben egyéb, támogathatóságot kizáró ok nem áll fenn;
a pályázati űrlaphoz mellékelt okiratok másolatai az eredeti példányokkal mindenben
megegyeznek és a projektgazda, illetve a projektpartner iratmegőrzési helyén rendelkezésre
állnak.

A pályázónak nyilatkoznia kell továbbá, hogy a pályázatban bemutatott projekt vonatkozásában
támogatási igényt korábban vagy a jelen pályázattal egyidejűleg benyújtott-e, és ha igen, milyen
konstrukcióban, megadva az azonosításhoz szükséges adatokat és dátumot. A pályázó tudomásul
veszi, hogy hasonló, vagy megegyező pályázatok különleges elbírálás alá esnek a kettős finanszírozás
kizárása érdekében, valamint, hogy a Program Operátor nem támogat hasonló vagy megegyező
pályázatokat.
Pályázó tudomásul veszi, hogy:

a szervezet, melyet képvisel nem részesülhet támogatásban és a kapott támogatás visszafizetésére
kötelezhető, ha a fenti nyilatkozatok valótlannak bizonyulnak vagy a következő körülmények
bármelyike felmerül:
 érdekütközés alanyává válik az intézmény (családi, személyi, politikai vagy gazdasági
érdekközösség fennforgása esetén olyan szervezettel vagy személyekkel, akiknek közvetlen
vagy közvetett befolyása van a támogatási döntésre);
 hamisan tájékoztatja a Program Operátort;
 elmulasztotta az igényelt információk átadását.

Amennyiben a pályázat támogatást nyer, a Program Operátornak jogában áll közzétenni az intézmény
nevét és címét, a támogatás tárgyát, összegét és arányát. Pozitív elbírálás esetén a projekt partnerek
partnerségi megállapodást kötnek, melyben kötelezettséget vállalnak a projekt pályázatban
meghatározott módon történő közös megvalósításra. A partnerségi megállapodás benyújtása megelőzi
a támogatási szerződés megkötését.
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