
               
 

 

5. számú melléklet 

LEADER SPECIFIKUS NYILATKOZAT 

Helyi termékek előállításának támogatása 

VP6-19.2.1.-12-1-17 

 

Alulírott ……………………..(név), mint a ……………………………(szervezet neve) 

………………………(adószám) ……………. ……………..törvényes képviselője az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

Ssz  IGEN NEM 

1. a fejlesztés eredményeként legalább egy kereskedelmi forgalomban értékesíthető vagy 
őstermelőként a piacon értékesített terméket hozok létre vagy fejlesztem a már 
kereskedelmi forgalomba lévő termékemet (új eljárást alkalmaz, vagy magasabb 
minőséget hoz létre). A termék elnevezésében a Borsod-Torna-Gömör HACS térségére 
utalni kell. A kistájhoz tartozó helyi védjegy megjelenítést, valamint a termék csomagolását 
az Arculati Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően végzem. 

  

2. a fejlesztés hatására előállított termékét a Borsod-Torna-Gömör Helyi Termék 
Védjegyrendszerében minősítem 1 éven belül, és vállalom, hogy a projekt fenntartási 
időszak végéig ott tagként együttműködök. 

  

3. szoros együttműködést építek ki a Borsod-Torna-Gömör Egyesülettel, annak marketing 
anyagait megjelenítem a telephelyen, honlapon, rendezvényeimen és saját marketing 
anyagaim is az egyesület rendelkezésére bocsájtom. 

  

4. a projekt keretében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50 %-át fordítom 
ingatlan építésre vagy felújításra. 

  

5. a projekt keretében a projekt összes elszámolható költségének maximum 10 %-át fordítom 
a Borsod-Torna-Gömör Védjegyrendszeréhez kapcsolódó marketing és kommunikációs 
tevékenységre.  

  

6. a projekt megfelelését az intézkedésben megadott támogatható tevékenységeknek, 
alapelveknek, kötelezettségvállalásoknak és kiválasztási kritériumoknak a pályázathoz 
csatolandó projekttervben részletesen kifejtem. 

  

7. legkésőbb a támogatási döntéstől számított 4 hónapon belül kezdeményezem taggá 
válásom a Borsod-Torna-Gömör Helyi Termék védjegyrendszerben. 

  

8. vállalom, hogy a kifizetési igénylés jóváhagyására irányuló adatszolgáltatást a Borsod-
Torna-Gömör Egyesület részére megküldöm a btge@t-online.hu e-mail címre a kifizetési 
kérelem jóváhagyásától számított 15 napon belül. 

  

9. az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg a Borsod-Torna-Gömör Egyesületet 
tájékoztatom a megvalósult projektről és elektronikusan legalább 10 db fotót és A/4 méretű 
beszámolót nyújtok be a btge@t-online.hue-mail címre. A beszámoló elkészítésével 
kapcsolatos tájékoztató és formanyomtatvány az egyesület www.btge.hu honlapjáról 
letölthető. 

  

10. legalább a fenntartási időszak végéig online és offline megjelenésekben a Borsod-Torna-
Gömör helyi védjegyprogram vonatkozó arculati elemeit alkalmazom az Arculati Kézikönyv 
alapján. (http://helyitermek.btge.hu/helyitermek/index.php/arculati-kezikonyv) 

  

  

  Cégszerű aláírás 
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