Nyilatkozat
Pályázati azonosító: HAT-17Kedvezményezett:
1. Jogosult vagyok a megnevezett intézmény törvényes képviseletére és az alábbi aláírás
tőlem származik.
2. Az elszámolás részeként benyújtott Szakmai beszámoló tartalmát ismerem, az abban
foglaltak valóságtartalmáért felelősséget vállalok, a benyújtott szakmai beszámolóban
és pénzügyi elszámolásban kizárólag valós adatok szerepelnek.
3. Minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátottam, az alapbizonylatok a
Támogatott elkülönített könyvviteli nyilvántartásában megtalálhatóak és azok a
hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra és elfogadásra. Igazolom,
hogy a feltöltött bizonylatok az eredeti példányokkal megegyeznek.
4. A feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről –
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, ezen felül az
ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.
5. A programban részt vevő valamennyi diák az utazás időpontjában aktív tanulói
jogviszonnyal rendelkezett a Támogatottként megjelölt intézményben, valamint a
részt vevő kísérők az utazás megvalósítása során tanárként a Támogatott intézmény
alkalmazásában álltak.
6. A benyújtott elszámoló bizonylatok valós és elszámolható költségeken alapulnak és a
támogatott projekt kapcsán merültek fel.
7. A bemutatott fizikai, szakmai előrehaladás megvalósult a támogatási
szerződéssel/támogatói okirattal összhangban.
8. Az elszámolt költségek a pályázati kiírásban szereplő és a vonatkozó támogatási
szerződésben/támogatási kérelemben rögzített elszámolható költségeknek
megfelelnek.
9. A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások és beszerzések a szokásos
piaci feltételeknek megfelelően, független felek között, a pályázati kiírásban, a
támogatási szerződésben, valamint ennek mellékleteiben foglalt előírások szerint
jöttek létre.
10. A megvalósítás során betartottuk a közbeszerzési, versenyjogi (állami támogatási),
szabályokat és rendelkezünk a támogatott tevékenységhez szükséges és hatályos
hatósági engedélyekkel.
11. Az elszámolni kívánt költségeket és a projekt támogatási feltételeknek megfelelő
megvalósulását alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és támogatásban
részesülő partnerei) az adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti
példányban rendelkezésre áll és helyszíni ellenőrzés során azt bemutatjuk.
12. A támogatási szerződés alapján a szakmai beszámolóra és pénzügyi elszámolásra
vonatkozó előírások szerint a támogatás felhasználásáról, valamint a kamatok
tekintetében teljes körű, elkülönített nyilvántartást vezetek. Az elszámolni kívánt
költségek az adott projektre vonatkozó tárgyi és időbeli elszámolhatósági
szabályokkal összhangban, számlákkal vagy egyéb a költséget igazoló számviteli
bizonylatokkal alátámasztva kerültek felhasználásra, és azokra további EU-s vagy
egyéb hazai támogatás nem került elszámolásra (kettős finanszírozás tilalma). A
projekt elszámolásában szerepeltetett minden számlára rávezetésre került a projekt

azonosítója (szerződésszáma), valamint a projektre elszámolt forint összege
(záradék).
13. Az igényelt támogatás összegében az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
levonható ÁFA összeg nem szerepel.
14. A nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesítése (a magyar állam által nyújtott
támogatás tényének szöveges és/vagy képi megjelenítésére) a támogatási
szerződésnek, illetve támogatói okiratnak megfelel.
15. A támogatási előleget nem kötöttük le, az előlegen kizárólag banki látra szóló kamatot
realizáltunk.
16. A feltüntetett VTSZ/TESZOR számok a valóságnak megfelelnek.
17. A fel nem használt, illetve jogosulatlanul igénybe vett támogatásról lemondok.
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