Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2012 csekklista
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A beruházás a Szinergia Egyesület illetékességi területén található? Igazolt?
Természetes személy esetén, lakcímigazoló kártya másolata
Egyéni vállalkozó esetén, vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás vállalkozói
tevékenységről
A friss adatok be vannak jelentve az MVH-hoz?
30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap. Ügyfél a tulajdonos?
Amennyiben nem az ügyfél a tulajdonos, Hozzájáruló Nyilatkozat szükséges, két tanuval vagy
közjegyző által hitelesítve.
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Két hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlat, amennyiben a referenciár nem
állapítható meg gépkatalógus, vagy ÉNGY alapján
Ajánlat kérő és tevő neve, címe
A kiadási tétel műszaki adatai
Kiadási tétel mennyisége és mértékegysége
kiadási tétel nettó összege, felszámított áfája és bruttó összege
Kiadási tétel pénzneme
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Árajánlat kiállításának dátuma
Betétlapon szereplő kötelező indoklás a választásra vonatkozóan
Eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép esetében az árajánlat tevővel
hitelesített műszaki leírást
Az árajánlat nem származik az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt
vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben többségi tulajdoni hányaddal
rendelkezik?
A rendelet hatályba lépése után állították ki? (2012 május 13.)
Az ajánlattevő tevékenysége be van jelentve az adóhatósághoz?
A projektre vonatkozó konkrét Együttműködési Megállapodás
Partnerek neve, székhelyénak címe és adószáma
Partnerek hivatalos képviselőjének neve
Együttműködés tárgya
Együttműködés időtartalma, amely legalább a fenntartási időszak végéig szól
Egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségei
Együttműködő partnerek partnerek vállalt kötelezettségei
Nem minősül tartalma alapján beszállítói, vagy értékesítési
szerződésnek, megállapodásnak.
A támogatási kérelem tartalmazza a következőket:
Ügyfélazonosító-adatokat
ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat
Igényelt támogatásra vonatkozó adatokat
Elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat
Fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatokat
Tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat
Ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásvételéről
Ügyfél aláírását (Aláírási címpéldánynak megfelelően), cégszerű aláírás!!!!!!

Készítette: Ripli László, Szinergia Egyesület, 2012.06.18.

V.)
A.
B.

Kötelezően mellékelni kell az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban:
Pénzügyi tervet minden esetben
Üzleti tervet 5.000.000 Ft-os támogatási igény felett
Termékre vonatkozó, benyújtási időszakot megelőzően kötött értékesítési szerződés,
1.
vagy értékesítésről, szolgáltatásról szóló számla másolat
Partnerektől származó, a termékeire vonatkozó előszerződés / szerződés / felvásárlási
2.
szándéknyilatkozat
Ügyfél munkavállalójának munkaszerződése
3.
Egyéni vállalkozó esetén, egyéni vállalkozói igazolvány másolata
4.
5.

Vállalkozás szempontjából releváns végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata

6.

C.
D.
E.

Ha a vállalkozás vezetője nem rendelkezik a vállalkozás szempontjából megfelelő
végzettséggel, akkor az alkalmazott végzettségét igazoló dokumentum hiteles másolata
Helyi Önkormányzattól származó igazolás, vagy a konkrét támogatást igazoló
7.
dokumentum (számlák, bankkivonat, banki kimutatás, támogatott szervezet igazolása),
amely alátámasztja az ügyfél jelenlegi társadalmi szerepvállalását
Főlapon tett nyilatkozat, az adott, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett
csekély összegű támogatásról (De minimis nyilatkozat)
Gépbeszerzés esetén Gépbetétlapokat, gépkatalógusban nem talált gép esetén két
árajánlatot. Lásd 2)-es pont.
Építéssel egybekötött beruházás esetén:
1.

A fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen
belüli elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot
Építési A betétlapo(ka)t, amin feltüntetik az építési munkanemek, kódját, megnevezését,
és az egyes munkanemekre számított összköltséget. FIGYELEM! Amennyiben a
munkanem kódjához kisebb összeget ír be, mint amennyi a hatályos ÉNGY által
megállapítható, akkor az a megadott kisebb összeg lesz jóváhagyva, ellenben, ha nagyobb
összeget ír be, mint amennyi a hatályos ÉNGY alapján megállapítható, akkor az ÉNGY által
megadható összeget fogják figyelembe venni!
Építési B betétlapo(ka)t, melynek segítségével felsorolja a építési tételeket, MVH
kódokra bontva, az ÉNGY alapján.

2.

3.

Amennyiben olyan tétel(eke)t szeretne elszámolni, ami nem található(ak) meg az ÉNGYben, Építési C betétapo(kat), két árajánlattal alátámasztva. Lásd 2)-es pont
Építési engedélyköteles beruházás esetén

4.
5.
a)

Az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában
eredeti példányban a hatóság igazolását az építésügyi eljárás megindításáról

b)

Ügyfél nevére szóló - tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével
ellátott - építési tervdokumentációt, mely a jellegétől függően, tartalmazza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Helyszínrajzokat
Alaprajzokat
Homlokzatokat
Metszeteket
Részletrajzokat
Méretarányos adatokat
Műszaki leírást

6.

Nem építési engedélyköteles beruházás esetén
Az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság eredeti igazolását arról, hogy
a)
az építési tevékenység nem építési engedélyköteles.
Ügyfél nevére szóló - tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével
ellátott - építési tervdokumentációt, mely a jellegétől függően, tartalmazza:

b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VI.)
A.
B.

C.
D.

Helyszínrajzokat
Alaprajzokat
Homlokzatokat
Metszeteket
Részletrajzokat
Méretarányos adatokat
Műszaki leírást

További csatolandó dokumentumok
Árajánlatos tétel bejelentő lap D0075-03
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról
Természetes személy ügyfél esetén D0079-01
1.
Szervezet ügyfél esetén D0080-01
2.
Nyilatkozat Közbeszerzési kötelezettségéről D0078-03
Közzétételi kérelem D9901-01

Készítette: Ripli László, Szinergia Egyesület
Ellenőrizte: Tütő Réka, MVH Somogy Megyei Kirendeltsége

