PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
FELTÖREKVŐ TEHETSÉGEK RÉSZÉRE
A 2021. OKTÓBER 4-10. NAPJA KÖZÖTT
MEGRENDEZENDŐ 360 DESIGN BUDAPEST
FIGITÁLIS KIÁLLÍTÁSON VALÓ MEGJELENÉSRE
1.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA

A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. második
alkalommal rendezi meg a 360 Design Budapest eseménysorozatát, mely keretén belül a hazai tervezőknek a fizikai kiállításon
és digitális platformon is megjelenési lehetőséget biztosít.
A 360 Design Budapest a hazai és a regionális design szcéna új,
innovatív jövőrendezvénye. A kortárs designvilág változni, fejlődni kényszerül a COVID által okozott hatások miatt. A tárgykultúránk jelenlegi helyzetét bemutató rendezvénynek egyszerre
kell a valós, fizikai térben és a digitális világban is léteznie, hogy
a tervezők, forgalmazók, gyártók és vásárlók közötti információáramlás szabad, korlátok nélküli legyen. A kortárs design, ami
minden területen a mindennapi életünk szerves része, a tökéletes
ideális határon az esztétikum és a funkcionalitás között kell most
segítsen bennünket a megújult mindennapi életformánkban, a
koronavírus utáni társadalmi átfogalmazódásban. A 360 Design
Budapest keretén belül lehetőség nyílik a hazai és külföldi tervezők számára online és Budapesten 2021. október 4-10. napja
között megrendezésre kerülő offline kiállításon való bemutatkozásra. Ennek jegyében a Magyar Divat & Design Ügynökség
Nonprofit Zrt., mint a pályázat kiírója (továbbiakban: Kiíró, vagy
MDDÜ) nyílt pályázatot hirdet a 2021. október 4-10. napja közt
megrendezésre kerülő 360 Design Budapest figitális kiállításon
való megjelenésre.
A Támogató megnevezése: Magyar Divat & Design Ügynökség
Nonprofit Zrt.
1.1.

Ágazati cél

Az MDDÜ felismerve a hazai designiparban rejlő kreatív és üzleti
potenciált, - amely az ágazat erőteljes kulturális, gazdasági és társadalmi beágyazottságából ered – jelentkezést hirdet, melynek
célja, hogy a magyar designmárkák szakmai és üzleti sikereit előmozdítsa, illetve hosszú távon fenntartsa a hazai és a nemzetközi
piacokon is. A legerősebb kreatív potenciállal rendelkező
magyar designmárkák fejlesztése és jövőbeli eredményei már rövid- és középtávon is képesek hozzájárulni a hazai kreatív ipar
teljesítményének növekedéséhez, ezáltal pedig Magyarország és
Budapest nemzetközi designipari pozíciójának megerősítéséhez,
továbbá erősítve regionális kapcsolatrendszerét.
2. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A rendezvény online és offline térben is helyet ad a designmárkákkal való találkozásnak, melynek még nagyobb jelentősége van
a megváltozott gazdasági helyzetben, amikor is a designerek vásárlókkal való kapcsolata határozza meg a piacon való helytállást.
Az offline eseményről gömbpanorámás felvétel is készül a designérzékeny közönség számára. A rendezvény hazánk kiemelkedő
tervezőinek és 2021-től feltörekvő tehetségek munkáin keresztül mutatja be a magyar design különlegességét és egyediségét.

A már befutott tervezők bemutatásán kívül - akik nemzetközi
elismerésekkel, publikációkkal is rendelkeznek, piacképesek és
előremutatóak a termékei -, idén először olyan fiatal tehetségek
jelentkezését is várjuk, akik termékeiken keresztül friss, inspiratív
atmoszférát tudnak teremteni. A cél 2021-ben is egy olyan regionális kiállítás létrehozása, ami kihangsúlyozza a szélesebb közönség számára is, hogy a hazai és regionális design világszínvonalú.
A digitális kiállítás a fizikai kiállítás tükörképekén az online térben
jelenik meg, amely a magyar tervezők mellett regionális designerek termékeit is bemutatja, hogy ezzel is erősítse Magyarország
regionális központi szerepét. Ezen digitális platformon is a fiatal
tehetségek kiemelt figyelmet kapnak.
Koncepció:
A kiállítás installációjának üzenete a környezettudatosság, újrahasznosítás és az anyagtudatos design. Installációs elemek teljes
egészében újrahasznosított anyagokból készülnek, vagy maguk
az elemek kerülnek később újra felhasználásra. A teljes kiállítás
résztvevői a hazai és regionális design szcéna kiemelkedő és feltörekvő résztvevői, részben induló, részben már megalapozott
szakmai karrierrel, de minden esetben egyedi és progresszív
munkákkal.
2021-ben a kiállítás keretén belül megjelenési lehetőséget kínálunk az aktív szakirányú egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyének, vagy szakirányú képzésben frissen végzett hallgatók, továbbá kapcsolódó szakterületen tapasztalattal rendelkező
első termékes feltörekvő tervezők részére is, abból a célból, hogy
kiemelt figyelmet kapjanak a fiatal tehetségek és ezáltal is elősegítsük a jövőbeli piacra lépésüket. Ezzel megjelenési lehetőséget kívánunk biztosítani számukra a hazai és regionális szakma és
nagyközönség előtt.
KIÁLLÍTÁSI KATEGÓRIÁK LEÍRÁSA
1 – CRAFT: KONSTRUKTŐRÖK / MANUFAKTÚRÁK
Olyan tervezők jelentkezését várjuk ebbe a kategóriába, akik a
termékeik koncepciójától kezdve a tényleges megvalósításig végig jelen vannak a folyamatban, saját kezükkel formálják az anyagot és tökéletesítik az összes kész darabot. Ebben a kategóriában
nincs anyagbeli, formai megkötés.
2 – DEVELOPEREK: TERVEZŐK / BRANDEK
Olyan tervezők, jelentkezését várjuk ebbe a kategóriába, akik
a termékeik fejlesztése folyamán a tervezési munkára fektetik a
nagyobb hangsúlyt, a kivitelezést nem saját eszközökkel és saját
kezűleg végzik, hanem alvállalkozókkal. Ide sorolhatjuk az olyan
márkákat, akiknek a kínálata más tervezők darabjaiból van összeállítva.
3 – CONSCIOUS: KÖRNYEZET ÉS ANYAG TUDATOS
DESIGN / RESPONSIBLE DESIGN
Olyan tervezők jelentkezését várjuk ebbe a kategóriába, akik a
termékeik koncepciójának kialakítása és a végeredmény megvalósítása folyamán is kiemelt fontosságot tulajdonítanak az újrahasznosíthatóságra, környezettudatosságra, az adott anyag
felhasználása folyamán keletkező ökológiai lábnyomára. Ezek a
tervezők és csapatok lehetnek az előállítók is, vagy csak a koncepció megalkotói.

4 - COLLECTIBLE DESIGN VAGY LIMITÁLT SZÉRIÁS
IPARMŰVÉSZETI TERMÉKEK
Olyan tervezők jelentkezését várjuk ebbe a kategóriába, akik a
termékeik megalkotása folyamán azok művészeti értékét, egyedi
mivoltát helyezik minden szempont fölé. Limitált szériában készülő munkákat várunk, melyek műtárgyként gazdagítják a vizuális kultúránkat.
Rendelkezésre álló forrás:
A 360 Design Budapest eseménysorozat (projekt) teljes megvalósítására szánt keretösszeg 77.000.000,- Ft, amely az offline
és online kiállításon való megjelenéshez kapcsolódó költségek,
valamint az esemény promotálásához kapcsolódó marketingköltségek fedezetére szolgál.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat benyújtásához saját forrás megléte nem szükséges.
A maximális támogatási intenzitás mértéke: 100%
A pályázaton való részvétel ingyenes.
3.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázaton való részvételhez az alábbi feltételeknek kell egyidejűleg teljesülnie:
• Olyan természetes személy, aki aktív szakirányú egyetemi
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy szakirányú képzésben frissen végzett hallgató, továbbá kapcsolódó szakterületen tapasztalattal rendelkező első termékes feltörekvő tervező.
• 2020-nál nem régebbi, újdonságként bemutatható termékkel, az alábbi kategóriák valamelyikében:
o bútor
o villamos világítóeszköz
o textiltermék (kivéve: ruházat, kiegészítő)
o szőnyeg
o egyéb beton-, gipsz-, cement- és kőtermék
o háztartási szilikátipari termékek
o egyéb műanyag termék
o közterületi és kültéri berendezések

4.JELENTKEZÉSI DOKUMENTUMOK
A Pályázó feladata az alábbi tartalomnak megfelelő dokumentumok (Pályamű) PDF formátumban történő benyújtása:
• termékleírás (benchmarkok, célpiac), kitérve arra, hogy a termék milyen stádiumban van – terjedelem: legfeljebb 2 oldal:
- tervszintű
- szériaérett
- prototípus
- egyedi gyártású
- széria gyártott termék
• a márka tervezőjének/tervezőinek szakmai portfóliója
• Márkához kapcsolódó marketing és kommunikációs csomag:
- A termék tervezőjének elérhetőségei: tervező(k)
- A termék leírása – magyar és angol nyelven, egyes szám
harmadik személyben megfogalmazva, maximum 500 karakterben (.docx formátumban) a honlapon és print anyagokban történő közzétételhez
- opcionálisan közösségi média felületeinek (különösen

Facebook és Instagram) elérhetőségei, amennyiben a
márka ezek valamelyikével rendelkezik.
- Designtermékről készült 3-5 darab termékfotó (magas
felbontású, .jpg kiterjesztésben)
- A termék pontos megnevezése és készítésének éve
- A fizikai kiállításra szánt termék pontos adatai és méretei
- A digitális kiállításra szánt termék 3D modellje, .3ds vagy
.obj formátumban textúrákkal ellátva
5. A PÁLYÁZAT MENETE
Pályázók köre, részvétel feltételei: A pályázaton olyan természetes személyek vehetnek részt, akik:
• aktív szakirányú egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy
• szakirányú képzésben frissen végzett hallgatók, vagy
• a kapcsolódó szakterületen tapasztalattal rendelkező első termékes feltörekvő tervezők
•
A Pályázó a pályázata benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit
magára nézve kötelezőnek ismeri el és kijelenti, hogy az 5.1. pontban meghatározott kizáró okok egyike sem áll fenn vele szemben.
5.1.

Kizáró okok:

A Kiíró kizárja a pályázatát annak a Pályázónak:
a) akinek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
van; vagy
b) akivel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így a Pályázó:
- a zsűri tagja, vagy a zsűritagok Ptk-ban meghatározottak szerinti hozzátartozója
c) Pályázó a Pályaműben valótlan adatokat közöl; vagy
d) a Pályamű nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt
feltételeknek.
5.2. Kérdések és válaszok
Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhívással kapcsolatosan felmerülő kérdéseik elküldésére a
360dbp@hfda.hu elektronikus levelezési címre (tárgymezőben
feltüntetve: 360 DBP 2021)
Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb 5 munkanapon belül válaszol.
6. BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ, PÁLYÁZAT
MELLÉKLETEI
A Pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 4. éjfél
Kiállítási időszak:
360 Design Budapest: 2021. október 4. napjától 10. napjáig,
Budapest
A beadott Pályamű (4.pontban meghatározott dokumentumok
együttesen) kötelező mellékletei:
1. számú melléklet: De minimis nyilatkozat
2. számú melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat
3. számú melléklet: Pályázati adatlap
4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat

5. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
6. számú melléklet: Koncepció és kiállítási kategóriák leírása
A pályázat leadása 360dbp@hfda.hu e-mail címre (tárgymezőben feltüntetve: 360 DBP 2021) megküldött Pályaművek és ahhoz kapcsolódó mellékletek és/vagy a Pályázó által létrehozott
internetes tárhely elérés megadása útján történik. A tárhelyről Kiíró 3 munkanapon belül letölti a pályázati anyagot, és a megküldött/letöltött Pályaművek megnyithatóságáról, olvashatóságáról
5 munkanapon belül e-mail útján visszajelez a Pályázó részére. A
pályázati anyag határidőn belül történő benyújtása Pályázó felelőssége.
Határidőn belül történő benyújtásnak minősül, amennyiben a pályázati anyag beérkezéséről a Kiíró e-mailen visszajelez Pályázó
részére.
A pályázási határidő után beérkezett pályaműveket a Kiíró nem
tudja figyelembe venni.

7.

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Kiíró legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedig napig tájékoztatja Pályázót arról, hogy a támogatási igény érdemi elbírálásra alkalmas vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt.
A pályázatra beérkezett Pályaműveket a Kiíró által felkért szakmai zsűri bírálja el. A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.
A zsűri a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül bírálja
el a pályázatokat és választja ki az online és offline térben bemutatkozási lehetőséget elnyerő résztvevőket. Az eredményről
a pályázókat a jelentkezés során megadott e-mail útján a Kiíró a
benyújtási határidőtől számított 30 napon belül értesíti.
Amennyiben a Pályázó a kiírt határidőig nem az előírt formában,
vagy hiányosan nyújtja be a Pályaművet, vagy annak mellékleteit,
a Kiíró 5 munkanapon belül a pályázat hiánypótlásra szólítja fel a
Pályázót. A hiánypótlás benyújtására a Pályázónak az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül van
lehetősége, azzal, hogy a hiánypótlási határidő az értesítés kézhezvételét követő naptól veszi kezdetét. A pályázat ismételten
hiányosan történő benyújtása a pályázat további vizsgálat nélkül
elutasítható (érvénytelenségét vonja maga után).
Kiíró a Pályázóknak a Pályaművek előállításával, valamint a pályázatok benyújtásával kapcsolatban felmerült költségeit nem téríti
meg.
7.1.

A SZAKMAI ZSŰRI ÖSSZETÉTELE

A Magyar Divat & Design Ügynökség részéről Bata-Jakab Zsófia
vezérigazgató és/vagy Keresztury Árpád design igazgató.
Szakmai résztvevők:
• Horváth Judit, PhD – az Iparművészeti Múzeum Kortárs Dizájn Főosztályának vezetője
• Hosszú Gergely – Co&Co Designcommunications Kft. egyik
alapítója, többszörös Red Dot Díjas designer

• Majcher Barbara – Magyar Formatervezési Tanács vezető főtanácsosa
• Ilosvai Zsófia – Design Pier nemzetközi rendezvényszervező
cég alapítója, kurátor
• Bonta Gáspár – építész, 360 Design Budapest projektigazgató
A szakmai zsűri által az értékelés során figyelembe veendő szempontok:
• a termék eredetisége, egyedisége
• a termék hazai és nemzetközi üzleti és fejleszthetőségi potenciálja
• a kiállítás koncepciójához való illeszkedés
• 2020-21-ben készült termék
Kiíró az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül veszi fel a
kapcsolatot a nyertes pályázókkal.

8.

JOGI TUDNIVALÓK

A pályázat benyújtásával Pályázó tudomásul veszi, hogy amen�nyiben a támogatást elnyeri, úgy a 2021. október 4-10. között
megrendezésre kerülő 360 Design Budapest figitális kiállításon
köteles részt venni és a részvétel során termékeit bemutatni.
Köteles továbbá a rendezvény időtartamára a rendezvényen
bemutatásra kerülő termékeket a MDDÜ rendelkezésére bocsátani. Az átadott termékeket a MDDÜ kizárólag a pályázati
kiírásban meghatározott cél teljesülése érdekében kezelheti,
azok célországba történő eljuttatását és a rendezvény befejezését követően Pályázó részére történő visszajuttatását biztosítja.
Pályázó jelen pontban foglalt kötelezettségének megszegése a
támogatás nem rendeltetésszerű igénybevételének minősül.
Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy
annak felmondása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul
igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén
késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
Támogatás visszafizetésének elvárt biztosítéka: nincs
Pályázó a pályázat kötelező részét képező 3. számú melléklet
benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásával
kapcsolatban ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség
terheli.
8.1.

Rendelkezésre álló forrás

A felhívás keretösszege a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatán áll rendelkezésre.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1.
számú mellékletének 20. pontja szerint a központi költségvetés
XXI. fejezeténél a fejezetet irányító szerv a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok keze-

léséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII.28.) MK rendelet
2. melléklet 4. sorában a Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat
Kezelő szerveként a Kiíró tulajdonosi joggyakorlója, a Magyar
Turisztikai Ügynökség Zrt. (továbbiakban: MTÜ Zrt.) került
kijelölésre.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyetértett azzal, hogy az MTÜ
Zrt. a magyar divat és design fejlesztésének és a turisztikai
szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, kulturális nagyrendezvények támogatásáról szóló 1097/2019. (III. 8.) Korm.
határozat 1. pontjában meghatározott feladatok megvalósítására
használja fel az átadott összeget.
Az MTÜ Zrt. a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a jelen pályázat Kiírója útján látja el.
8.2. A támogatható tevékenység állami támogatási
jogcím és kategóriák szerinti besorolása
A jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély ös�szegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély ös�szegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintös�szeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni
annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár
a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű
támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy
felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű
támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a
szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni,
amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély ös�szegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha
erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük
– a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti
értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély

összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április
25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26.,
8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról
szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami
támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott
határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire
vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott
feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és
az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű
támogatások támogatástartalmáról.
A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem
használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá
– az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének
megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
Kizárt ágazatok/tevékenységek:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
1379/2013/EU rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek
termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott
támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett
vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek
ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy
részleges továbbadásától függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal
kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó
támogatás;
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött tá-

mogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító
járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].
Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett
ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez
tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait
csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást
nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy
a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatásban.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10
évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.
Elszámolható költségek köre: nincs
A csekély összegű támogatás esetén a támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az állami támogatás végső kedvezményezettjének a nyújtott állami támogatás támogatástartalmáról a Kiíró adja ki a Szerződés aláírásával egyidejűleg.
8.3. Saját szellemi termék
A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a
beadott pályázati munka, sem annak összessége, sem egyes elemei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti. A pályázó a
pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázót terheli
a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás
részét képező minta szerinti nyilatkozat benyújtásával vállal. A
pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél a felhasználás tekintetében kizárólag olyan elemeket használ fel, amelyekre
vonatkozóan a felhasználási jogokkal maga a pályázó teljeskörűen rendelkezik. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő
károkért kizárólag pályázó köteles helytállni. A pályázó kizárólag
saját szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a
pályázat érvénytelenné válik. Ha ezen körülmény a kiválasztást
követően válnak ismertté, akkor a pályázó köteles visszalépni
a Pályázaton történő részvételtől a Kiíróval szemben harmadik
személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
8.4. Kifogáskezelés
A támogatási eljárás során a támogatást igénylő kifogást nyújthat be, különösen ha
•
a támogatás igénylési eljárásra,
•
a támogatási döntés meghozatalára,
vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a felhívásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek
hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon
belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított har-

minc napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására
nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogást a Kiírónak kell címezni és a 360dbp@hfda.hu e-mail
címre megküldeni.
Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben egyazon Támogatást Igénylő részéről csak egy alkalommal nyújtható be.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett Támogatási Igénylés azonosításához
szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos
megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kifogást, ha
a) azt határidőn túl terjesztették elő,
b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) az a korábbival azonos tartalmú,
d) a kifogás nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket,
e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben
nyújtották be,
f) a kifogás benyújtásának nincs helye,
g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
Amennyiben a Kiíró a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt,
illetve érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítás nem indokolt, a
kifogást további intézkedés megtétele céljából, az abban foglaltakra vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett, megküldi a
Miniszteri Kabinetiroda részére. A Miniszterelnöki Kabinetiroda
a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül
érdemben elbírálja, amely egy alkalommal legfeljebb harminc
nappal meghosszabbítható.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.
8.5. Egyéb
A Kiíró a kiírást a Pályázó javára jogosult módosítani, kiegészíteni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően
gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek, úgy köteles az érvényesen részt vevő pályázókat a
módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul értesíteni.
Pályázónak az értesítéstől számított 7 nap áll rendelkezésére a
pályázat javítására, módosítására, kiegészítésére, amennyiben a
kiírás módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben pályázó
a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni,
úgy – a módosításra megadott határidőn belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni. Az MDDÜ fenntartja
a jogot arra is, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelő Pályamű, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek
minősíti.
A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a rendezvény
Harmadik személyek szervezésében kerül megrendezésre. A
Szervezők döntéseiből eredő, megjelenést esetlegesen érintő

8.6. Vonatkozó irányadó jogszabályok listája
• 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről
• A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
• 2/2018 (XII.28) MK rendelet a fejezeti és központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról

Mellékletek:
1. sz. melléklet: De minimis nyilatkozat (a hivatalos kitöltési
útmutató szerint)
2. sz. melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat
3. sz. melléklet: Pályázati adatlap
4. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
5 .sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
6. sz. melléklet: Koncepció és pályázati kategóriák leírása
7.sz. melléklet: Pályázati ellenőrzőlista

1. számú melléklet

DE MINIMIS NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély
összegű (de minimis) támogatás esetén
Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett,
továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási
kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.1

1
Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén
létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később
is jogszerű marad.

2. Csekély összegű támogatások2
Sorszám

Támogatás Támogatást
jogalapja
nyújtó
(bizottsági szervezet
rendelet
száma)

Támogatás
kedvezményezettje
és célja

A támogatást
Kérelem beellenszolgáltatás fe- nyújtásának
jében végzett közúti dátuma3
kereskedelmi
árufuvarozáshoz
vette igénybe?

Odaítélés
dátuma

Támogatás összege Támogatás bruttó
támogatástartalma4

Forint

2
3
4

Euró

Forint

Euró

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]

2. melléklete alapján.

6

1. számú melléklet

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett
az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve

Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez
a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott
összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott
maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú
intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is
kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

5

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyana-

zon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami
támogatásokra
Sorszám Támogatás
jogalapja
(uniós állami
támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásának
dátuma6

Odaítélés
dátuma

Azonos elszámolható Azonos kockázatfiköltségek teljes ös�nanszírozási célú
szege jelentértéken
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó
támogatástartalma /
azonos elszámolható
költségek vonatkozásában nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma7
Forint

Euró

Forint

Maximális támogatási
intenzitás (%) vagy
maximális támogatási
összeg

Euró8

6
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
7
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
8
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző
hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

8

1. számú melléklet

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése
előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a
jelen nyilatkozatot.

Kelt:
					
…………………………….....................
					
		
Kedvezményezett
								
(aláírás, pecsét)

9
csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást
tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.

Kitöltési segédlet
1.sz. melléklethez tartozó útmutató
De minimis nyilatkozathoz
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet10 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget 11, figyelemmel az egyesülésre, valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra12 is.
• Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell
diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.
• Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak?
o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy
elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül
birtokolja a szavazati jogok többségét
o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
• Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során került sor.
o Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell
számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe.
Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély ös�szegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján
arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső
határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek
a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.
10
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
11
Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
12
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés

Halmozódás:
• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról
szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott
mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000
eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
o Például:
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000
eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.
• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek
(HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
• Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya
alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati
csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az
1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó13 .
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást
nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
13
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.

2. számú melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott:………………………………………………………….………………………………........................................................................
(székhely/lakcím:……………………………………………………………………………………………….…………………............................,
cégjegyzékszám:………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………
adószám/adóazonosító jel:…………………………….…, képviselő:…….…………………….....................……….……………………)
jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelek, valamint velem szemben a Pályázati kiírás 5.1. pontjában
meghatározott egyéb kizáró ok sem áll fenn. Egyúttal kijelentem, hogy a pályázati felhívásban megfogalmazott
összeférhetetlenségi esetek társaságunkkal/személyemmel szemben nem állnak fenn.

Budapest, 2021. ………………..…………………………

						

..……………………………………...........

							 Pályázó (cégszerű) aláírása

3. számú melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat magyar nyelven, kizárólag a felhívás mellékletét képező Pályázati adatlapon
nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok
feldolgozására nincs lehetőség.
A Pályázati adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára,
kérjük a Pályázati adatlap megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

A pályázó neve:
(cégszerű megnevezés)
székhely cím:
telephely/fióktelep cím:
postacíme:
telefonszáma:
fax száma:
e-mail címe:
honlap címe:
egyéb közösségi média elérhetősége:

3. számú melléklet

Alulírott…………………………………………………………………..(pályázó), melyet képvisel:
……………………………………………………………………………………………………. az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:
Megvizsgáltuk és fenntartásuk vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a Magyar Divat & Design Nonprofit Zrt., mint
Kiíró által „2021. évi 360 Design Budapest eseménysorozaton való részvétel ” tárgyban kiírt pályázati felhívás
feltételeit.
Kijelentjük, hogy a pályázati anyagban bemutatottak saját kizárólagos szellemi tulajdonunkat képezik.
Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerül/kerülünk, akkor az együttműködési megállapodás a pályázati felhívásban foglalt feltételekkel megkötjük, a pályázati felhívásban foglalt feladatainkat pedig
maradéktalanul teljesítjük.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. a
benyújtott pályázati anyagunkban szereplő személyes adatokat a pályázati felhívás 5. számú mellékletében foglalt
Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.
A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. hírlevelére történő feliratkozáshoz:
(Kérjük aláhúzni)
Hozzájárulok. Nem járulok hozzá.
Kelt: …………………………………………….
											
											…………………………………
											 cégszerű aláírás
											
											 pecsét helye

4. számú melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott,………………………………................................................................................................................................................
Anyja neve: ……………………………………………………………………………....................................................................................
Lakcím:…………………………………………………………………..........………………, mint egyéni vállalkozó/gazdasági társaság
Székhely:…………………………………………………………………………………..................................................................................
Cégjegyzékszám:………………………………………………… Adószám/adóazonosító jel:………………………………………………
vállalom, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.,
cégjegyzékszám: 01-10-049808, adószáma: 26338972-4-41, csoportos adószáma: 17782517-5-41, a továbbiakban:
Társaság) való együttműködés során „2021. évi 360 Design Budapest eseménysorozaton való részvétel”-t érintően
kiírt pályázattal (a továbbiakban: Pályázat) – és annak tartalmával kapcsolatban a Társaság előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem adok át és nem hozok nyilvánosságra semmilyen információt.
Vállalom továbbá, hogy minden tőlem telhetőt megteszek annak megakadályozása érdekében, hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a Pályázathoz vagy annak teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket
vagy információkat.
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elismerem és vállalom, hogy a Pályázat tartalmával és teljesítésével összefüggésben a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásomra jutott adat, tény,
így különösen, de nem kizárólagosan a Pályázat léte és tartalma, részletei üzleti titoknak minősül, azt harmadik személynek nem adhatom ki, nem tehetem hozzáférhetővé és a Pályázat teljesítésétől eltérő más célra nem használhatom fel. Amennyiben a jelen Nyilatkozatban foglalt titoktartási kötelezettséget bizonyítottan megszegem, vállalom,
hogy a Társaság titoktartási kötelezettség megszegésével összefüggésben keletkező teljes kárát megtérítem. Kijelentem, hogy tudomással bírok azon tényről, miszerint a titoktartási kötelezettség megszegése akár szándékosan,
akár gondatlanul, akár tevőlegesen, akár mulasztással is megvalósítható. A jelen titoktartási kötelezettségvállalás
hatályosságát nem érinti a Pályázathoz bármilyen okból történő megszűnése, az a megszűnésétől függetlenül továbbra is fennáll.
Budapest, 2021 ………………..…………………………

						

..……………………………………...........

							 Pályázó (cégszerű) aláírása

5. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Adatkezelési tájékoztató teljes tartalmában külön mellékletként kerül feltöltésre.

6. számú melléklet

KONCEPCIÓ ÉS KIÁLLÍTÁSI KATEGÓRIÁK LEÍRÁSA
A rendezvény hazánk kiemelkedő tervezőinek munkáin keresztül mutatja be a magyar design különlegességét és
egyediségét. Olyan tervezőket komponálunk a fizikailag is megvalósuló térbe, akik nemzetközi elismerésekkel, publikációkkal is rendelkeznek, piacképesek és előremutatóak a termékeik. A cél egy olyan kiállítás létrehozása, amiben
az összes termék hazai design termék, de a szelekció, a kiállítás hangvétele, a rendezvény jellege olyan, mintha a
világ bármelyik design nagyvárosában járnánk. Ezzel is egyértelművé téve szélesebb közönség számára is, hogy a
hazai design világszínvonalú. A digitális kiállítás a fizikai kiállítás tükörképeként az online térben jelenik meg, mely a
magyar tervezok mellett regionális designerek termékeit is bemutatja, hogy ezzel is erősítse Magyarország regionális
központi szerepét.
A kiállítás installációjának üzenete a környezettudatosság, újrahasznosítás és az anyag tudatos design. Installációs
elemek teljes egészében újrahasznosított anyagokból készülnek, vagy maguk az elemek kerülnek később újra felhasználásra. A teljes kiállítás résztvevői a hazai és regionális design szcéna kiemelkedő résztvevői, részben induló,
részben már megalapozott szakmai karrierrel, de minden esetben egyedi és progresszív munkákkal. 2021-ben a
kiállítás keretén belül lehetőséget biztosítunk a megjelenésre a feltörekvő tehetségek számára, kérjük hogy válassza
ki, hogy az alábbi kategóriák közül melyikbe sorolná termékét!

KIÁLLÍTÁSI KATEGÓRIÁK LEÍRÁSA*

KONSTRUKTŐRÖK / MANUFAKTÚRÁK / CRAFT
Olyan tervezők jelentkezését várjuk ebbe a kategóriába, akik a termékeik koncepciójától kezdve a tényleges megvalósításig végig jelen vannak a folyamatban, saját kezükkel formálják az anyagot és tökéletesítik az összes kész
darabot. Ebben a kategóriában nincs anyagbeli, formai megkötés.
DEVELOPEREK / TERVEZŐK / BRANDEK
Olyan tervezők jelentkezését várjuk ebbe a kategóriába, akik a termékeik fejlesztése folyamán a tervezési munkára
fektetik a nagyobb hangsúlyt, a kivitelezést nem saját eszközökkel és saját kezűleg végzik, hanem alvállalkozókkal.
Ide sorolhatjuk az olyan márkákat, akiknek a kínálata más tervezők darabjaiból van összeállítva.
KÖRNYEZET ÉS ANYAG TUDATOS DESIGN / RESPONSIBLE DESIGN
Olyan tervezők jelentkezését várjuk ebbe a kategóriába, akik a termékeik koncepciójának kialakítása és a végeredmény megvalósítása folyamán is kiemelt fontosságot tulajdonítanak az újrahasznosíthatóságra, környezettudatosságra, az adott anyag felhasználása folyamán keletkező ökológiai lábnyomára. Ezek a tervezők és csapatok lehetnek
az előállítók is vagy csak a koncepció megalkotói.
COLLECTIBLE DESIGN / LIMITÁLT SZÉRIÁS IPARMŰVÉSZETI TERMÉKEK
Olyan tervezők jelentkezését várjuk ebbe a kategóriába, akik a termékeik megalkotása folyamán azok művészeti
értékét, egyedi mivoltát helyezik minden szempont fölé. Limitált szériában készülő munkákat várunk, melyek műtárgyként gazdagítják a vizuális kultúrát.
*A Szervező figyelembe veszi a tervező által megjelölt kategóriát, de ha a koncepció megkívánja, a tervezővel való előzetes egyeztetést követően
módosíthat rajta.

7. számú melléklet

PÁLYÁZATI ELLENŐRZŐLISTA
BEKÜLDENDŐ ANYAGOK ELLENŐRZŐLISTA
Kérjük a pályázati anyag beküldése előtt ellenőrizze, hogy a beküldendő anyag az alábbiakban felsorolt dokumentumok mindegyikét tartalmazza. Amennyiben a Pályázó a kiírt határidőig nem az előírt formában, vagy hiányosan
nyújtja be a Pályaművet, vagy annak mellékleteit, a Kiíró a pályázat hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót. A pályázat
ismételten hiányosan történő benyújtása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázati anyag összeállítását megkönnyítendő, kérjük jelöljék meg (
melyeket a leadott pályamű tartalmaz:

) az alábbi listában a dokumentumokat,

PÁLYÁZATI ANYAGOK
márka, koncepció leírás (márka koncepció, benchmarkok, célpiac)
termékek, termékcsaládok bemutatása
a márka tervezőjének portfóliója
kapcsolattartók elérhetőségei: tervező(k), sales és sajtó kontakt
logó (fontkészlet) vektoros formában
márka leírása angol és magyar nyelven, maximum 500 karakterben
a márka honlapjának és social felületeinek linkjei (Facebook, Instagram, ..)
designtermékről készült fotóanyagok (magas felbontású jó minőségű formátumban)
a digitális platformon való megjelenéshez: a tervező által előállított és bemutatott design termék(ek) 3D modellje, .3ds vagy .obj formátumban, textúrákkal ellátva
termék pontos megnevezése, ahogy a kiállításon megjelenjen
A fizikai kiállításra szánt termék pontos adatai és méretei

NYILATKOZATOK
De minimis nyilatkozat
Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat
Pályázati adatlap
Titoktartási nyilatkozat
Koncepció, működési struktúra

