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1 Hivatal tölti ki

P.H.

2 Azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

1Oldalszám:

3 Ügyfél adatai
Előtag: Név:

Cégforma:

4 Kapcsolattartási információ
Név:

Telefonszám: Fax-szám:

E-mail cím:

5 Célterület azonosítása
Célterület azonosítója:

Célterület megnevezése:

HACS neve:

Projekt megnevezése:

HBB nyilatkozatának azonosítója:

6 De minimis nyilatkozat
Jelen pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben, valamint a folyamatban lévő pénzügyi évben részemre megítéltek a 1998/2006/EK rendelet
hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatást: ❍ Igen ❍ Nem

Igen válasz esetén, a megítélt támogatások összege:
. .

,-EUR /
. .

,-Ft

7 ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok
A tervezett kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre - Jogosult vagyok: ❍ ; Nem vagyok jogosult: ❍
Költségvetési szervként pályázok: ❍ Igen ❍ Nem



Ügyfél-regisztrációs szám: Oldalszám: 2

8 Statisztikai célokat szolgáló információk
Ügyfél minősítési kódja: (1 - Belföldi természetes személy; 2 - Mikrovállalkozás; 3 - Kisvállalkozás; 4 - Középvállalkozás; 5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás;

6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül)

Elszámolni kívánt nettó kiadás (tervezett):
. .

,-Ft (Megj: a támogatás számítás alapját nem képezi!)

Kalkulált támogatás összege (tervezett):
. .

,-Ft (Megj: a támogatás számítás alapját nem képezi!)

9 . Egyéb igényelt kiadások
(A támogatás számításába beletartozik!)
(Megj: Az igényelt támogatás teljes összege egyenlő, a betétlapokon igényelt kiadások és az itt feltüntetett kiadások alapján számított összeggel)

Igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás (Ft):
. .

,-Ft (max. az összes egyéb költség nélküli nettó kiadás 12%-a)

Igényelt működési nettó kiadás (Ft), a működtetési időszak: (Csak amennyiben az adott célterületnél megengedett!)
Első évében:

. .
,-Ft

Második évében:
. .

,-Ft

Harmadik évében:
. .

,-Ft

10 Ügyfélre vonatkozó információk és nyilatkozatok
(útmutató szerint)
Gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személyként kérelmezek:❑ Igen

Önálló tevékenységet végző magánszemélyként kérelmezek:❑ Igen

A vállalkozás: ❍ Működő ❍ Induló

A vállalkozás Leader HACS területén lévő székhelyének
/telephelyének/fióktelepének cégbírósághoz történő bejelentési időpontja:

. .
Mezőgazdasági árbevétel aránya:

.
%

A pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban szereplő adatok (ezer forintban):
Év: Saját tőke:

. .
,-eFt Jegyzett tőke:

. .
,-eFt

A pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolót megelőző beszámolóban szereplő adatok (ezer forintban):
Év: Saját tőke:

. .
,-eFt Jegyzett tőke:

. .
,-eFt

Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi):
,

fő

Ebből, hátrányos helyzetű:
,

fő

Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően:
,

fő

Ebből, hátrányos helyzetű:
,

fő

(Megj: A fenti létszámba az önfoglalkoztatás beleértendő)
Roma származású vagyok: ❑ Igen (Csak akkor kitöltendő, ha értékelési

szempont)
Csökkent munkaképességű vagyok: ❑ Igen (Csak akkor kitöltendő, ha értékelési

szempont)
A fejlesztés közhasznú tevékenységem ellátásához köthető: ❍ Igen ❍ Nem

Igen válasz esetén, a vonatkozó közhasznú tevékenység megnevezése:
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11 Fejlesztésre vonatkozó információk
A projekt együttműködés keretében valósul meg? ❍ Igen ❍ Nem

Fejlesztéssel érintett tevékenység NACE Rev 2 kódja:
.

Rendezvény esetén a támogatással érintett események száma: db

Képzés esetén a képzési napok száma: nap

Képzés esetén a napi képzési órák száma: óra/nap

Képzés esetén a résztvevők napi tervezett létszáma: fő/nap

Képzés esetén a tervezett részvételi díj mindösszesen:
. .

Ft

Beruházás tartalmaz bioenergia vagy megújuló energiahasznosítást: ❍ Igen ❍ Nem

12 A támogatási jogosultság megállapításához illetve értékeléshez kötődő, az adott célterülettől függő további adatok, információk
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13 A fejlesztés előtti állapot/helyzet rövid tényszerű leírása



Ügyfél-regisztrációs szám: Oldalszám: 5

14 A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása 
Kérjük, leírásban hivatkozzon a 16-17. pontban megadott megvalósítási helyekre, létesítményekre és adja meg a főbb mennyiségeket is
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15 A fejlesztés hatására elérendő eredmények, vállalások rövid, tényszerű szöveges összefoglalása
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16 Megvalósítási helyekre vonatkozó adatok
(szükség szerint több lap csatolható)

(Megj: Egy megvalósítási hely akkor tartalmazhat több hrsz-t, ha pl. egy létesítmény több hrsz-on helyezkedik el. Az esetek többségében azonban egy létesítmény (pl. egy épület) csak egy hrsz-t érint, így akkor az
a hrsz egyben egyenlő a megvalósítási hellyel.)

Megvalósítási hely sorszáma: M

Település Helyrajzi szám Blokkazonosító

Közterület neve: Házszám:

A fejlesztés megvalósulásának helye: ❍ Belterület; ❍ Külterület; ❍ Tanyás térség;

Akadálymentesítés: ❍ Teljes; ❍ Részleges; ❍ Nincs

(*Blokkazonosítót csak akkor kell kitölteni, ha az adott célterület KAT vagy
NATURA területekre szabályokat állapít meg!)

Megvalósítási hely sorszáma: M

Település Helyrajzi szám Blokkazonosító

Közterület neve: Házszám:

A fejlesztés megvalósulásának helye: ❍ Belterület; ❍ Külterület; ❍ Tanyás térség;

Akadálymentesítés: ❍ Teljes; ❍ Részleges; ❍ Nincs

(*Blokkazonosítót csak akkor kell kitölteni, ha az adott célterület KAT vagy
NATURA területekre szabályokat állapít meg!)

Megvalósítási hely sorszáma: M

Település Helyrajzi szám Blokkazonosító

Közterület neve: Házszám:

A fejlesztés megvalósulásának helye: ❍ Belterület; ❍ Külterület; ❍ Tanyás térség;

Akadálymentesítés: ❍ Teljes; ❍ Részleges; ❍ Nincs

(*Blokkazonosítót csak akkor kell kitölteni, ha az adott célterület KAT vagy
NATURA területekre szabályokat állapít meg!)

Megvalósítási hely sorszáma: M

Település Helyrajzi szám Blokkazonosító

Közterület neve: Házszám:

A fejlesztés megvalósulásának helye: ❍ Belterület; ❍ Külterület; ❍ Tanyás térség;

Akadálymentesítés: ❍ Teljes; ❍ Részleges; ❍ Nincs

(*Blokkazonosítót csak akkor kell kitölteni, ha az adott célterület KAT vagy
NATURA területekre szabályokat állapít meg!)
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17 Létesítményekre vonatkozó információk
(szükség szerint több lap csatolható)

(A létesítmény adott megvalósítási helyen belül elkülönülő önálló fejlesztési egységet jelent, pl egy épület,egy út stb. A létesítmény sorszámát mindig kezdje 01-el és
folytonosan növelje.)

Megvalósítási hely sorszáma: M Létesítmény sorszáma: L
( a hivatkozási azonosító a M és L száma együtt, pl. 0101)

Létesítmény megnevezése:

Az adott célterülethez kötődő, létesítményre vonatkozó adatok, információk:

Megvalósítási hely sorszáma: M Létesítmény sorszáma: L
( a hivatkozási azonosító a M és L száma együtt, pl. 0101)

Létesítmény megnevezése:

Az adott célterülethez kötődő, létesítményre vonatkozó adatok, információk:

Megvalósítási hely sorszáma: M Létesítmény sorszáma: L
( a hivatkozási azonosító a M és L száma együtt, pl. 0101)

Létesítmény megnevezése:

Az adott célterülethez kötődő, létesítményre vonatkozó adatok, információk:

18 Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltés dátuma:

. .
Ügyfél aláírása:

Aláíró neve:

Nem természetes személy esetén cégszerű aláírás szükséges.
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