
1.
30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy nyilvántartásba 
vételt igazoló dokumentum (Alapítvány esetében)

a cégkivonatot Támogató Céginfóból lekérheti , nem kötelező 
a beadása

2. A cég képviseletére jogosult személy  aláírási címpéldánya

3.
Az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal, által kiállított 30 napnál 
nem régebbi ún. "nullás igazolás"

Amennyiben a Köztartozásmentes adózói adatbázisban  
szerepel az adózó, akkor a NAV adózók köztartozásmentes 
adatbázisából lekérhető és kinyomtatható a kedvezményezett 
nevére kiállított kivonat a köztartozás mentességéről 

4.
 A  székhely szerinti    önkormányzat által kiállított 30 napnál nem 
régebbi ún. „nemleges igazolás” 

Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi 
Önkormányzat az illetékes 

5.
Komplex szerződéskötési nyilatkozat (minden oldalon aláírással 
ellátva, tartalmazza a de minimis és átláthatósági nyilatkozatot is) 
(sablon honlapunkról letölthető)

6.
Támogatott elkülönített bankszámlájának száma, melyre a 
támogatási összeg utalása történik (sablon honlapunkról letölthető)

7.
 Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott 
valamennyi bankszámlájára vonatkozóan (amennyiben a támogatás 
mértéke a 20 millió forintot meghaladja)

Véglegesített költségvetés és  (cég képviseletre jogosult aláírásával 
ellátva)

amennyiben módosult a pályázati anyaghoz képest

A támogatásra vonatkozó külön költségvetés  (cég képviseletre 
jogosult aláírásával ellátva)

amennyiben módosult a pályázati anyaghoz képest

10. Finanszírozási terv (cég képviseletre jogosult aláírásával ellátva) amennyiben módosult a pályázati anyaghoz képest

11. Önrész igazolása (bankszámla kivonat, főkönyvi karton, szerződések) amennyiben a pályázat során nem került benyújtásra

12. ÁFA nyilatkozat  (sablon a honlapról letölthető)

13. Oktatókkal kötött szerződések másolata

14. A tárgyi- és eszközfeltételekre vonatkozó szerződések másolata

15. Helyszínbérleti szerződés másolata

16. Felnőttképzési szerződés minta amennyiben a pályázat során nem került benyújtásra

17. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám

18.

A  kérelmező képviselője aláírásával ellátott végleges képzési 
program, részletes oktatási tanmenet és tematika, vizsgafeladatok, 
követelmények és vizsgáztatás menetének részletes tervezete, a 
képzéssel szemben támasztott követelmények (sablon honlapunkról 
letölthető)

19.
Mozgóképszamai hatóság (Filmiroda) pályázó szervezet vagy 
személy nyilvántarásba vétel - határozat másolat (Cégregisztráció)                                                     

amennyiben a pályázat során nem került benyújtásra

Megjegyzés:  A PÁLYÁZÓNAK MINDEN DOKUMENTUM MINDEN OLDALÁT ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍTENIE KELL! 

Szerződéskötéshez szükséges sablonok:
https://nfi.hu/hu/palyazatok/dokumentumok

Mozgóképszakmai képzések  támogatásához

9.

Egyéb

Támogatási szerződés  alapokmányai

Szerződések

https://nfi.hu/hu/palyazatok/dokumentumok

