
 

 

Pályázati alkalmasság vizsgálat 
GINOP-1.2.8-20 

Adatkérő 2020 
 
 

1.  Cégadatok 
Vállalkozás adatai Név:  Adószám:  

Kapcsolattartó adatai 
Név:  Telefon:  

E-mail cím:  
Konkrétan hol/kitől hallott Intézetünkről?  

Van-e kapcsolat vállalkozása? igen / nem ebből külföldi:  

2.  Minősítési kérdések 
Megvalósulási hely (ir.szám, város, utca, házszám, hrsz.) 
A benyújtáskor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban. 
Nem lehet Budapest és Pest megye területén. 

 

A megvalósulási hely per és igénymentes? 
Ha nem az, akkor nem jogosult indulni, kérjük alaposan vizsgálja meg! 

igen / nem 

Sorolja fel azon TEÁOR kódokat, amely tevékenységekből a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző üzleti évben az árbevétele legalább 50%-ban származott!   

A fejlesztendő tevékenység (TEÁOR kóddal együtt) 
A benyújtáskor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban. 

 

Mikor tervezik lezárni a 2019-es üzleti évet?  

2019-es tervszámok (eFt) – amennyiben a beszámoló még nem került feltöltésre 

Nettó árbevétel:  Mérlegfőösszeg:  

Személyi jellegű ráfordítás:  Átlagos stat. létszám:  

Aktivált saját teljesítmény:  Anyagjellegű ráfordítások:  

Adózás előtti eredmény:  Értékcsökkenési leírás:  

2020. április havi statisztikai létszám (fő): 
a NAV-nak megküldött „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb 
adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” statisztikai létszámot tartalmazó oldalát csatolni 
szíveskedjen! 

 

A Magyar Multi Program I. keretében kiállított értékeléssel, tanúsítvánnyal rendelkezik igen / nem 

A Modern Mintaüzem Program keretében arany vagy ezüst minősítést szereztek igen / nem 
Az Irinyi Terv Iparstratégiai Támogatásai program keretében kiállított tanúsítvánnyal 
rendelkeznek igen / nem 

A Beszállító-fejlesztési Program keretében kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek igen / nem 

Rendelkezik-e nyertes vagy elbírálás alatti GINOP kódszámú pályázattal? igen / nem 

Ha elbírálás alatt van valamelyik, írja meg azok kódszámait 
(Pl. GINOP-4.1.4-19) 

 

3. Összefoglaló a projektről 
Kérjük elképzeléseit a következő táblázatban is jelölje (x-el és nettó összeggel)  

cél x nettó összeg 

Új eszközök, gépek beszerzése - kötelező x  eFt 

Információs technológia-fejlesztés   eFt 

Gyártási licenc, gyártási know-how, beszerzések   eFt 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás (bővítés, átalakítás)   eFt 

Tanácsadási szolgáltatások   eFt 

Képzés (munkavállalók részére)   eFt 

Megújuló energiaforrás hasznosító technológiák alkalmazása   eFt 



 

 

Ingatlan bérlés   eFt 

Forgóeszköz vásárlás   eFt 

A fejlesztés tárgya konkrétan? 
Kérjük, az összes fent megjelölt kategóriát részletezze! 

 
pl. 2 db megmunkálóközpont, 1 csarnok 
 

4. Finanszírozási lehetőségek 

Igényel-e segítséget a pályázati önerőhöz (egyablakos rendszerben) kedvezményes 
hitelkonstrukció formájában? igen / nem 

Ha nem lesz jogosult pályázni, a hitelkonstrukció így is érdekli? igen / nem 

5. Egyéb fontosnak tartott megjegyzések 

 
 

 

 


