
ECOTEQ KERESKEDELMI ÉS TANÁCSADÓ KFT. 
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21. 
Tel: (1) 430-1556 | fax: (1) 430-1557 | info@ecoteq.hu | http://www.ecoteq.hu 
cégjegyzékszám: 01-09-890953 | adószám: 14145977-2-41 

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS KÉRDŐÍV 
A megadott információkat Etikai Kódexünk előírásainak megfelelően bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél részére semmilyen 
esetben nem adjuk ki. Az információkat kérésükre véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük nyilvántartásunkból.  

VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 

Vállalkozás adatai 
Név: Alapítás éve: 

Adószám: Főtevékenység: 

Kapcsolattartó adatai 
Név: Telefon: 

Mobiltel.: Email: 

Átlagos statisztikai létszám 2011: fő 2012: fő 2013: fő 2014: fő 

2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSI ADATOK 

Nettó árbevétel: eFt Személyi jellegű ráfordítás: eFt 

Mérlegfőösszeg: eFt Értékcsökkenési leírás: eFt 

Saját tőke: eFt Adózás előtti eredmény: eFt 

Export árbevétel: eFt Főtevékenység 

A TERVEZETT PROJEKT ADATAI 

Megvalósulási hely 

A fejlesztendő tevékenység TEÁOR kódja 

Kérjük, elképzeléseit a következő táblázatban részletezze (jelölje meg a megfelelő kategóriát)! 

CÉL 0-20 MFt 20-50 MFt 50-100 MFt 100 MFt felett 

1. gép és eszköz beszerzés

2. ingatlan (építés, korszerűsítés)

3. energetikai fejlesztés

4. innováció

5. egyéb: ………………………………….. 

A fejlesztési terv bemutatása röviden 
pl: 20 MFt brikettgyártó kisüzem, 15 MFt csarnok 
építés, 3 MFt informatikai eszközök stb. 

FINANSZÍROZÁSI TERV 

Igényel-e kedvezményes hitelt a pályázati önerő biztosításához? igen nem 

Ha nem jogosult pályázni, hitelkonstrukciót szeretne igénybe venni? igen nem 

EGYÉB MEGJEGYZÉS 

Kitöltő neve: Aláírás: Dátum: 

A kérdőívet kitöltés után küldje vissza a palyazat@ecoteq.hu e-mailcímre vagy a +36 (1) 430-1557 fax-számra! 

www.ecoteq.hu | www.hulladek-daralo.com | www.brikettalo.hu | www.daralok.hu 

http://www.ecoteq.hu/
http://www.hulladek-daralo.com/
http://www.brikettalo.hu/
http://www.daralok.hu/
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