
    KKV PÁLYÁZATI IGÉNYLŐ MUNKALAP  (Budapesti cég nem pályázhat!)

CÉGNÉV:

Székhelye:

E-mail címe: Telefonszáma:

Kapcsolattartó neve:

E-mail címe: Telefonszáma:

A cég adószáma: Tulajdoni lap szükséges

                                                                PÉNZÜGYI KONSTRUKCIÓK

Pályázati program kódja: VINOP 1.2.1-21

Pályázat önerejéhez hitelügyintézést kérek

Pályázat nélkül önerős kivitelezéssel

Pályázat nélkül hitelügyintézéssel

          PÁLYÁZATI ALKALMASSÁG ELŐZETES VIZSGÁLATA (minden pontban meg kell felelnie!)

Kettős könyvitelt vezető,-kis és középvállalkozás, vagy E.V.

A vállalkozás saját ingatlana kerül korszerűsítésre jelölje 1. amennyiben bérlemény, jelölje 2.

Az elszámolható összköltség az utolsó lezárt, teljes év árbevételét nem haladhatja meg

A vállalkozás nem minősül mezőgazdasági termelőnek

A vállalkozás rendelkezik a korszerűsítési összeg minimum 30% -ával

A tevékenység nem a pályázat által kizárt TEAOR kódok alá esik (VINOP összefoglaló 2. oldal)

A korszerűsítés Budapesten kívűl kerül megvalósításra

A vállalkozás nem áll NAV végrehajtás, felszámolás, csődeljárás, végelszámolás alatt

A vállalkozás saját tőkéje nem negatív, és a törzstőkéje nem csökkent a legkisebb mérték alá

Rendelkezik egy teljes lezárt évvel (365 nap)

Éves átlagos statisztikai állományi létszám az előző teljes évben is minimum 3 fő volt

Nem vett még részt ebben a pályázatban (nyertes pályázattal)

A beruházás összege a dolgozók száma alapján megállapított, maximum előző évi árbevétel.

A korszerűsítési helyszín a pályázás előtt min. 60 nappal be van jelenetve a Földhivatalba

Elfogadja a 300.000Ft + Áfa Projekt-előkészítési díjat

                 PÁLYÁZANDÓ TEVÉKENYSÉGEK (A kötelező ponthoz szükséges még két tevékenység!)

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológia, és kapacitások kialakítása (KÖTELEZŐ)

Megújuló energia - napelem, fűtéskorszerűsítés, hűtés, nyílászáró, tetőtér/padlásszigetelés

Infrastruktúrálási és ingatlan beruházás, (például telephely bővítés, szennyvíz kezelés stb.)

Tanácsadás 

Képzési szolgáltatás

Üzleti felhőszolgáltatás

Saját ingatlanomra is szeretnék energetikai korszerűsítést? (napelem, fűtés/hűtés, tetőszigetelés):

MEGJEGYZÉS

      Hozzájárulok ahhoz, hogy a BH Admin Kft  az adatvédelmi  jogszabálynak megfeleleően, a megadott adataimat 

         tárolja, a partnerei részére továbbítsa,  továbbá a szerződött partnerei ajánlatadás céljából megkeressenek.

Dátum:

Megrendelő aláírása
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