
 

 

I. sz. melléklet 

A Pályázó nyilatkozata kizáró feltételek fenn nem állásáról 

 

 

A nyilatkozat formailag és tartalmilag nem változtatható.  

 

 

Ezt a formanyomtatványt a pályázó aláírásra jogosult képviselője aláírásával és – amennyiben 
rendelkezik ilyennel – érvényes pecséttel kell ellátni! Fénymásolatok nem fogadhatók el!  

 

Kijelentem, hogy elfogadom a pályázati csomagban foglalt feltételeket.  

Ezzel összhangban kijelentem, hogy: 

a) A pályázatban megadott minden információ, adat, dokumentum valós és helyes tartalmú. 

b) A pályázatot benyújtó szervezet megfelelő pénzügyi forrásokkal, képzettségekkel és szakmai 
kompetenciákkal rendelkezik. 

c) A pályázatot benyújtó szervezet megfelel a támogatásra jogosultak körének és a kizáró okok 
egyike sem vonatkozik rá (lásd Felhívás E1.1 pont).  

A KolorFund Pályázati Alapból nem nyújtható támogatás azon szervezetek, vállalkozások 
részére: 

o aki vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; 

o aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven 
belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással 
összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak 
részben teljesítette; 

o akinek vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók 
módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési 
halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; 

o akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven 
belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén 
a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli 
foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; 

o aki vagy amely gazdálkodó szervezet saját tőkéje, a törzstőke (alaptőke) a 
jogszabályban előírt legkisebb mérték alá csökkent; 

o akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak 
nem felel meg; 

o aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem 
rendelkezik; 

o akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, 
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a 
pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor; 

o aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre 
álló, jóváhagyott éves beszámoló, vagy az adóbevallás alapján veszteségesen 
gazdálkodott (tehát lehetőség van pályázni abban az esetben is, ha a pályázó csupán 
az előző pénzügyileg lezárt kettő év egyikében gazdálkodott nyereségesen); 



 

 

o akinek vagy amelynek a jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján saját tőkéje 
negatív volt, 

o aki vagy amely szervezet a pályázati anyagok (útmutató, pályázati adatlap, értékelési 
szempontrendszer, stb.) előkészítésében részt vett. 

o aki vagy amely szervezet 2013 óta a Kazincbarcika Város Önkormányzata által a 
Svájci-Magyar Együttműködési Program finanszírozásával vállalkozók 
támogatására kiírt Pályázati Alapból legalább két alkalommal támogatásban 
részesült. 

d) Az Államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített 
tartozásom nincs, korábbi támogatások elnyeréséhez megkötött Támogatási 
Szerződésekben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem. 

e) Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően a pályázatban foglaltakat 
előzetes ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban 
foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználását a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervek ellenőrizzék. 

f) Jelen pályázat nem részesült más EU-s és/vagy más nemzetközi és/vagy hazai 
támogatásban. 

g) Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezettek 
megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege és megvalósítási helye 
nyilvánosságra hozható.  

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelettel összhangban: 

- Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében adóazonosító 
jelemet a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások 
teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 

 

A pályázó szervezet által biztosított saját forrás (önerő) összege (Ft):   

 

 

Kelt: 

 

 

Cégszerű aláírás 

 


