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PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP GINOP 1.2.1-15 és 1.2.2-15 pályázatokhoz 

 

Tisztelt Pályázó! 

Kérjük a lentiek szíves kitöltését és az előminősítő adatlap visszajuttatását az info@elycon.hu, 

vagy a peter.hegely@gmail.com e-mail címre, illetve a 29/411-183 fax számra. A megküldött 

adatlap szerint az előminősítés eredményével kapcsolatosan kollégánk 5 nap alatt 

tájékoztatást nyújt az Ön számára. 

 

I. A pályázó vállalkozás alapadatai 

Vállalkozás neve:  
 

Székhely:  
 

Adószám:  
 

Alapítás éve:  
 

Kapcsolattartó neve, beosztása:  
 

Kapcsolattartó telefonos 
elérhetősége: 

 
 

Kapcsolattartó e-mailes 
elérhetősége: 

 
 

 

II. A pályázat specifikus kérdések  

A fejlesztés megvalósítási helyszíne (bejegyzett telephely címe) 

 
 

Az előző év foglalkoztatott átlaglétszáma: 

 
…….…. fő 

Milyen tevékenységre irányul a fejlesztés (pl. műanyagfeldolgozás, 
fémfeldolgozás stb.), lehetőség szerint TEÁOR megadásával 

 
 
 

Tagja-e akkreditált klaszternek? 

Igen Nem 
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Rendelkezik-e beszállítói szerződéssel? 

Igen Nem 

Korábban volt-e EU, vagy hazai támogatású K+F projektje? 

Igen Nem 

Rendelkezik-e iparjogvédelmi oltalommal? 

Igen Nem 

A tervezett fejlesztés a jelenleginél magasabb feldolgozottsági szintű terméket eredményez? 

Igen Nem 

A projekt eredményeként megújuló energia előállítására szolgáló végtermék gyártása 
tervezett? 

Igen Nem 

A vállalkozás tulajdonának legalább 51%-a 35 év alatti személy kezében van? 

Igen Nem 

A vállalkozás tulajdonának legalább 51%-a nő kezében van? 

Igen Nem 

Az előző évi árbevétel legalább 50%-a feldolgozóipari tevékenységből származik? 

Igen Nem 

Vállal munkahelyteremtést 

Igen, ……….főt Nem 

A fejlesztés helyszíne: 

a) zöldmezős terület b.) meglévő, működő 
telephely, ipari park 

c.) barnamezős 
terület 

d.) nem tudja 
megítélni 

A fejlesztés tervezett bekerülési költsége (projektméret) 

 
…………………………….…..Millió Ft (nettó összeg) 

 

A tervezett projekt tevékenységek (jelölje x-szel) 

 Új termelő eszköz beszerzése (kötelező, minimum 50%-ot elérő mértékben!) 

 Anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz szükséges eszköz beszerzése 

 Ingatlan és infrastrukturális beruházás (a beszerzett eszközökhöz kapcsolódóan) 

 Akadálymentesítés, megváltozott munkaképességű emberek munkakörülményeinek javítása 

 Információtechnológiai fejlesztés (hardver, szoftver 

 Új termelő eszközhöz szükséges licenc, know-how 

 

Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak vélt információk: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hely és dátum: 

 

………………………………………………….. 

Cégszerű aláírás 


