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. 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 összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani
a szétválás által érintett vállalkozások között.

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

Euró

Forint

Euró

2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
3 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
4 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.
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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 ugyanazon
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�nanszíro-zási 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.
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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 A 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.

1. számú melléklet

Kitöltési útmutató a 1. számú melléklethez

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 forintösszeget11 ,
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?
•

Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során került sor.

•

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.

•

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
összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján
arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

•

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
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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. Amen�nyiben 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 alkalmazandó.13
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.
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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 5.2. 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

								( pecsét helye )
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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.

I. A pályázó adatai
A pályázó neve:
(cégszerű megnevezés)
székhely cím:
telephely/fióktelep cím:
postacíme:
telefonszáma:
fax száma:
e-mail címe:
honlap címe:
egyéb közösségi média elérhetősége:
Gazdálkodási formakód (GFO kód):
Alapítás időpontja (alapító okirat kelte):
Nyilvántartásba vételi száma (cégjegyzékszám)
A pályázó szervezet adószáma/adóazonosító jele:

A szervezet képviseletére jogosult személy neve:
(a szerződés ellenjegyzője, cégkivonat szerint)

tisztsége:
telefonszáma; e-mail címe:
A kapcsolattartó neve:
telefonszáma; e-mail címe:
A pályázó márka bemutatása (max. 4000 karakter14 )
Kérjük, mutassa be röviden a pályázó márka:
- történetét, jelenlegi helyzetét,
- erőforrásait a gyártói kapacitás meglétének alátámasztására (humán erőforrások, tárgyi feltételek)
- kereskedelmi forgalomban kapható termékeit / korábbi nemzetközi vagy hazai szakvásáron való részvételeit
Amennyiben kereskedelmi forgalomban kapható terméke(i) online megtekinthetők, kérjük, hogy adja
meg azok elérhetőségét.

14 A pályázat Kiírója a maximálisan engedélyezett karakterkorlát feletti terjedelmet nem köteles figyelembe venni az értékelés során

II. A pályázatban résztvevő designer bemutatása
A pályázatban résztvevő designer bemutatása
Kérjük mutassa be a pályázatban résztvevő designert, különös tekintettel a szakmai tapasztalatokra (max.
2500 karakter 15)

15 A pályázat Kiírója a maximálisan engedélyezett karakterkorlát feletti terjedelmet nem köteles figyelembe venni az értékelés során

Kérjük jelölje meg, hogy a pályázati anyagban szereplő termék mely TEÁOR besorolás szerinti tevékenységhez tartozik.
TEÁOR
3109 Egyéb bútor gyártása
3101 Irodabútor gyártása
3102 Konyhabútorgyártás
2740 Villamos világítóeszköz gyártása
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1393 Szőnyeggyártás
1320 Textilszövés
1330 Textilkikészítés
2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 Kőmegmunkálás
2341 Háztartási kerámia gyártása
2313 Öblösüveggyártás
2016 Műanyag-alapanyag gyártása
Egyéb:

A megfelelőt jelölje „X”-el

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 Maison&Objet lakberendezési vásáron 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 a benyújtott pályázati anyagunkban szereplő személyes adatokat a pályázati felhívás 5. számú mellékletében foglalt Adatkezelési
tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.
A Magyar Divat & Design Ügynökség hírlevelére történő feliratkozáshoz: (Kérjük aláhúzni)
Hozzájárulok. Nem járulok hozzá.

Budapest, 2021. ………………..…………………………

						

..……………………………………...........

							 Pályázó (cégszerű) aláírása

								(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 Maison&Objet lakberendezési vásárra való jelentkezés”-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
			
								(pecsét helye)

5. számú melléklet

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

6. 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 (

) az alábbi listában a dokumentumokat, me-

lyeket a leadott pályamű tartalmaz:

PÁLYÁZATI ANYAGOK
márka, koncepció leírás (márka koncepció, benchmarkok, célpiac)
termékek, termékcsaládok bemutatása
a márka tervezőjének portfóliója
a Márka min. 2 üzleti évre vonatkozó üzleti tervének vázlata, mely tartalmazza:
•

márka eddig elért eredményeinek bemutatását - legfeljebb 2 oldal terjedelemben

•

nemzetközi piaci marketing és értékesítési tervét - legfeljebb 2 oldal terjedelemben

•

termékek anyagköltségeinek és értékesítési árának meghatározását - legfeljebb 2 oldal terjedelemben

kapcsolattartók elérhetőségei: tervező(k), sales és sajtó kontakt
márka logója vektoros formában
a márka leírása magyar és angol nyelven
a márka mottója magyar és angol nyelven
a márka honlapjának és social felületeinek linkjei (Facebook, Instagram, ..)
designtermékről készült 3-5 db termékfotó (magas felbontású jó minőségű formátumban)
termék pontos megnevezése, ahogy a kiállításon megjelenjen és készítésének éve

NYILATKOZATOK
De minimis nyilatkozat
Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat
Pályázati adatlap
Titoktartási nyilatkozat

