Önellenőrzési Lista
(nem benyújtandó dokumentum)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó
támogatások igénybevételéhez
(Jogcímkód: 6-355-01-01)
Benyújtásra került dokumentumok jegyzéke
Dokumentum
megléte















Dokumentum megnevezése
Támogatási kérelem Főlap (D2405-03)
Támogatási kérelem Építés A betétlap (D0003-04)
Támogatási kérelem Építés B betétlap (D0004-04)
Támogatási kérelem - Építési Normagyűjteménybe be nem sorolható építési
tételek - Építési C betétlap (D0040-03)
Támogatási kérelem – Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-04)
Támogatási kérelem Gép betétlap (D0001-04)
Támogatási kérelem – Pénzügyi terv betétlap
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján természetes személy ügyfél esetén (D0079-01)
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján szervezet ügyfél esetén (D0080-01)
Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-03)
Közzétételi kérelem (D9901-01)
Az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott dokumentumok:
 az ügyfél munkavállalójának munkaszerződése, vagy munkaköri leírása;
egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány másolata,
 a vállalkozás vezetőjének, vagy alkalmazottjának a turisztikai
tevékenység szempontjából releváns végzettségét igazoló dokumentum
másolata;
 a támogatott szervezettől/ helyi önkormányzattól származó igazolás vagy
konkrét támogatást igazoló dokumentum (számla, bankkivonat, banki
kimutatás), amely alátámasztja az ügyfél jelenlegi társadalmi
szerepvállalását
A működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutatójában meghatározott
dokumentumok:
 az ügyfél munkavállalójának munkaszerződése, vagy munkaköri leírása;
 a turisztikai tevékenységért felelős személy, vagy az alkalmazottak
turisztikai tevékenység szempontjából releváns végzettségét igazoló
dokumentum másolata;
 a támogatott szervezettől/ helyi önkormányzattól származó igazolás vagy
konkrét támogatást igazoló dokumentum (számla, bankkivonat, banki
kimutatás), amely alátámasztja az ügyfél jelenlegi társadalmi
szerepvállalását
1


























Programterv
Együttműködési megállapodás (A programtervhez kapcsolódóan)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, nyilatkozat
Önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a határozata
Képviselő testületi határozat kivonat hiteles másolata
Nonprofit szervezet nyilvántartásba vételéről szóló 30 napnál nem régebbi
bírósági kivonat
Alapító okirat
Közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló igazolás
Egyházi jogi személy –okirat/hatósági bizonyítvány/igazolás
Vadászati jogosultságról szóló határozat
De minimis nyilatkozat
Együttműködési megállapodás (8.§ (2) a) pontban meghatározott
szolgáltatások nyújtására)
Engedélyezési / Építési tervdokumentáció
Jogerős építési engedély
Eljáró hatóság nyilatkozata, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles
Tulajdoni lap(ok)
Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat
Műszaki leírás és dokumentáció
Bérleti szerződés, ha az ingatlan bérlemény
Ingatlan használathoz hozzájáruló nyilatkozat
Árajánlat(ok)
Turisztikai szervezet által kiállított igazolás
Szakhatósági engedélyek (szakmai előírásoknak megfelelően)
A tervezett beruházás településen belüli elhelyezkedését bemutató
térképrészlet
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