
               
3. számú melléklet 

LEADER SPECIFIKUS NYILATKOZAT 

Príma-Porta védjegy hálózat és az ehhez kapcsolódó Integrált kulturális és öko-turisztikai kínálat 

fejlesztése  

VP6-19.2.1.-12-2-17 
Alulírott ……………………..(név), mint a ……………………………(szervezet neve) ………………………(adószám) 

……………. ……………..törvényes képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Ssz  IGEN NEM 

1. vállalom, hogy a fejlesztés eredményeként valamilyen helyi érték, helyi termék bemutatását, közvetlen 
fogyasztását és/vagy értékesítését lehetővé tévő szolgáltatást hozok létre 

  

2. meglévő turisztikai szolgáltatóként a jelenlegi szolgáltatásomat a komplex turisztikai kínálat kialakítása 
érdekében bővítem. (amennyiben bemutató hellyel rendelkezik továbbfejleszthetik jelenlegi bemutató 
szolgáltatásaikat és/vagy szálláshely, vendéglátó kapacitásokat hozhatnak létre) 

  

3. a fejlesztéssel érintett Príma Portán az Arculati Kézikönyvnek megfelelően a helyi hagyományoknak 
megfelelő használati eszközöket, berendezési tárgyakat, dekorációs megoldásokat alkalmazok 

  

4. a turisztikai fejlesztés helyszínén népszerűsítési lehetőséget biztosítok nemcsak a saját termékem 
és/vagy szolgáltatásaim számára, hanem a Borsod-Torna-Gömör Helyi Védjegy tulajdonosok számára 
is, együttműködési megállapodások keretében 

  

5. a „Príma Porta” védjegyrendszer minősítését követően a turisztikai szolgáltatásomat az év 365 napjából 
legalább 180 napon biztosítom  

  

6. a LEADER pályázat keretében megvalósuló fejlesztésemet, szolgáltatásomat a Borsod-Torna-Gömör 
Védjegyrendszerében minősítem az utolsó kifizetési kérelemig és a projekt fenntartási időszak végéig 
ott tagként együttműködök 

  

7. szoros együttműködést építek ki a Borsod-Torna-Gömör Egyesülettel, annak marketing anyagait 
megjelenítem telephelyemen, honlapomon, rendezvényeimen és saját marketing anyagaimat is az 
egyesület rendelkezésére bocsájtom 

  

8. 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.hu e-mail címre. ( A beszámoló elkészítésével kapcsolatos tájékoztató és 
formanyomtatvány az egyesület www.btge.hu honlapjáról letölthető) 

  

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

  

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

  

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

  

12. 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 

  

13. vállalom, hogy a fenntartási időszak végéig online és offline megjelenéseimben a Borsod-Torna-Gömör 
Térségi Helyi Termék védjegyrendszer rá vonatkozó arculati elemeket megjelentetem az Arculati 
Kézikönyv alapján. (http://helyitermek.btge.hu/helyitermek/index.php/arculati-kezikonyv) 

  

14.  vállalom, hogy falusi szálláshely fejlesztés esetén legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával 

egyidejűleg 3 vagy 4 napraforgós minősítést érek el a FATOSZ minősítési rendszere alapján. Egyéb 

szálláshely esetén  "A szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendeletben" 

foglaltaknak megfeleően alakítom ki a szálláshelyet. 

  

  

  Cégszerű aláírás 


