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Dokumentum megnevezése
Támogatási kérelem Főlap (D2200-03)
Támogatási kérelem - Építési A betétlap (D0003-04)
Támogatási kérelem - Építési B betétlap (D0004-04)
Támogatási kérelem - Építési C betétlap (D0040-03)
Támogatási kérelem - Gép betétlap (D0001-04)
Támogatási kérelem – Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-04)
Támogatási kérelem – Pénzügyi terv betétlap (D2202-01)
Működtetési és fenntarthatósági terv
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján szervezet ügyfél esetén (D0080-01)
Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-03)
Közzétételi kérelem (D9901-01)
Együttműködési megállapodás (eredeti)
Nonprofit szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi
bírósági kivonat (másolat)
Önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a határozat
kivonata (hiteles másolat)
Egyházi, belső egyházi jogi személy – hatósági bizonyítvány/egyházi igazolás
(másolat)
30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (másolat)
Térképrészlet (másolat)
Egyházi jogi személy –okirat/hatósági bizonyítvány/igazolás (másolat)
Együttműködési megállapodás, amennyiben a fejlesztés együttműködés
keretében valósul meg (eredeti)
Együttműködési megállapodás közösségformáló, kulturális vagy társadalmi
befogadást erősítő program megvalósítására -roma származású fiatalok
számára (eredeti)
Építési tervdokumentáció (másolat)
Névjegyzékben szereplő építész igazolása a felújítandó épület népi építészeti
értékéről (másolat)

Építési engedély (másolat)
Eljáró hatóság nyilatkozata, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles
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(eredeti)
Eljáró hatóság igazolása az építésügyi eljárás megindításáról (hiteles másolat)
Helyi termelők szándéknyilatkozata (másolat)

Játszótéri eszközök leírása vagy a gyártó nyilatkozata (fogyatékkal élő
gyermekek által is igénybe vehető speciális kialakítású játszótéri eszközök
esetén) (másolat)
Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat
(sportegyesület működésének igazolása céljából) (másolat)
Tervdokumentáció és tervezői műszaki leírás – megújuló energia
hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése esetén (másolat)
Oklevelek, egyéb igazoló dokumentumok (másolat)
Vállalkozói vagy megbízási előszerződés (másolat)
Megállapodás (ha a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a támogatási kérelmet
benyújtó ügyfél kizárólagos tulajdonában van) (eredeti)







Műszaki leírás (eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzés
esetén) (másolat)
Helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás (másolat)
Helyszínrajzba illesztett sportpálya elrendezési terv és műszaki leírás
(másolat)
Idegen nyelven kiállított dokumentum magyar nyelvű fordítása (másolat)
Árajánlat(ok) (másolat)
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