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1.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA

A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt, mint
a pályá¬zat kiírója (továbbiakban: MDDÜ, vagy Kiíró) az
alábbiakban részletezett feltételek szerint pályázatot hirdet, fiatal
tehetségek, pályakezdő magyar tervezők (férfi- és női-, illetve
gyermek ruházat, valamint kiegészítők) mentoring rend¬szerben
történő fejlesztésére. A pályázat keretében a szakmai zsűri által
kiválasztásra kerülő márkák a mentoring program során hazai
szakemberektől kap-nak támogatást márkájuk koncepciójának
fejlesztésére vonatkozóan.
Ennek jegyében a Magyar Divat & Design Ügynökség
Nonprofit Zrt., mint a pályázat kiírója (továbbiakban: Kiíró, vagy
MDDÜ) nyílt pályázatot hirdet a 2021. augusztus 2-31. napja
közt megrendezésre kerülő Young Talents Programban való
részvételre.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A Támogató megnevezése: Magyar Divat & Design Ügynökség
Nonprofit Zrt.

2.

ÁGAZATI CÉL

Az MDDÜ felismerve a hazai divatban rejlő kreatív- és üzleti
po¬tenciált, - amely az ágazat erőteljes kulturális, gazdasági és
tár¬sadalmi beágyazottságából ered - mentoring pályázatot hirdet,
amelynek célja, a magyar divatmárkák szakmai és üzleti sikereinek
előmozdítása és fenntartása mind a hazai mind a nemzetközi
pia¬con. A kreatív potenciállal rendelkező magyar divatmár¬kák
fejlesztése és jövőbeli eredményei már rövid és középtávon
is képesek hozzájárulni a hazai kreatív ipar teljesítményének
növeke¬déséhez, ezáltal Magyarország és Budapest nemzetközi
divatipari pozíciójának megerősítéséhez.

3.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A program egy intenzív program, amely az ágazat fejlesztéseit
figyelembe véve egyedülálló készségekkel és szakértelemmel
vértezi fel a fiatal tehetségeket, hogy a divatipar tervezőivé

válhassanak. A Young Talents Program előkészíti a következő
generációs tehetségeket a szükséges ismeretekkel, amelyek a
divatgyakorlatok sikeres kiépítéséhez és fokozásához kellenek.
A workshopok célja, hogy felhívják a figyelmet azokra a jogi,
gyártástechnológiai és kommunikációs eszközökre, amelyek
nélkülözhetetlen fontossággal bírnak egy márka alapításánál. A
fiatal tehetségek a workshopokon és one-to-one beszélgetéseken
elhangzottakat alapul véve juthatnak hozzá a hazai sikerekhez
szükséges szemléletmódhoz.
A pályázat célja, hogy a pályázat során kiválasztásra kerülő
divat¬márkák a mentoring program által fejleszteni tudják
képességeiket tervezési, gyártási, üzleti dimenzióban egyaránt.
A Kiíró által, a nyer¬tes pályázók részére nyújtott mentoring
program tematikáját a 4. számú melléklet tartalmazza.
A projekt megvalósítására szánt keretösszeg 1.000.000.- Ft,
mely a mentorprogram során nyújtott workshopok, konzultációs
költségek fedezetére szolgál.

4.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázaton való részvételhez az alábbi feltételeknek kell
egyidejűleg teljesülnie:
•
magánszemély: szakirányú képzésben frissen végzett
hallgatók, továbbá kapcsolódó szakterületen tapasztalattal
rendelkező első termékes feltörekvő tervezők, akik gazdasági
tevékenységet nem végeznek vagy gazdasági tevékenységük
nem terjed ki a jelen pályázat keretében bemutatható termékek
előállítására és forgalmazására.
A pályázaton való részvétel ingyenes.
A pályázat benyújtásához saját forrás megléte nem szükséges.
A maximális támogatási intenzitás mértéke: 100%
4.1 Jelentkezési dokumentumok
A Pályázó feladata az alábbi tartalomnak megfelelő dokumentumok
(Pályamű) PDF formátumban történő benyújtása:
• Kollekció bemutatása – legalább 3 darabos (női vagy férfi)
kollekció / diplomamunka bemutatása – terjedelem legfeljebb
4 oldal
• A diplomakollekció koncepciójának bemutatása–legfel¬jebb
2 oldal terjedelemben
• A tervező portfóliója és szakmai önéletrajza

5.

A PÁLYÁZAT MENETE

Pályázók köre, részvétel feltételei: A pályázaton olyan természetes
személyek vehetnek részt, akik:
•
szakirányú képzésben frissen végzett hallgatók, vagy

•
a kapcsolódó szakterületen tapasztalattal rendelkező
első termékes feltörekvő tervezők, és gazdasági tevékenységet
nem végeznek vagy gazdasági tevékenységük nem terjed ki a
jelen pályázat keretében bemutatható termékek előállítására és
forgalmazására.
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
szerint 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 youngtalents@
hfda.hu elektronikus levelezési címre (tárgymezőben feltüntetve:
Young Talents Program)
Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb 5 munkanapon belül
válaszol.

6.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ, PÁLYÁZAT
MELLÉKLETEI
A Pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 21.
A beadott Pályamű (4.pontban meghatározott dokumentumok
együttesen) kötelező mellékletei:
1. számú melléklet: Pályázati adatlap
2. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat
3. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
4. számú melléklet: Tematika
A pályázat leadása youngtalents@hfda.hu címre (tárgymezőben
feltüntetve: Young Talents Program) 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 hetedik
munkanapig 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 10 napon belül bírálja el
a pályázatokat és választja ki a lehetőséget elnyerő résztvevőket.
Az eredményről a pályázókat a jelentkezés során megadott
e-mail útján a Kiíró a benyújtási határidőtől számított 10 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 Forintos-Szűcs Anita vezérigazgatóhelyettes.
Szakmai résztvevők:
• Dobos-Nagy Emese- Divatújságíró, kutató
• Maróy Krisztina- Glamour magazin alapító főszerkesztő
• Horváth Szilvia- Mod’Art Divattervezés oktatási igazgató,
Tervezés, Textiltervezés
A szakmai zsűri által az értékelés során figyelembe veendő
szempontok:
• Diplomamunka eredetisége, egyedisége
• Diplomamunka koncepció megvalósíthatósága
• A termék piaci relevanciája, versenyképessége
• Tervezői portfólió eredetisége
Kiíró az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül veszi fel a
kapcsolatot a nyertes pályázókkal.

8.

JOGI TUDNIVALÓK

Pályázó a pályázat kötelező részét képező 1. számú melléklet
benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt
feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
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
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
kezeléséről 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
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének
(1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló
Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) alapján a jelen pályázati
felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, tekintettel
arra, hogy a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági
tevékenységnek.

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
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 harminc
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 youngtalents@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 Miniszterelnöki 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
változásokért a Kiíró nem vállal felelősséget.
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

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: Pályázati adatlap
2. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
3.sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
4. sz. melléklet: Tematika

