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A)  A TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE ÉS MÉRTÉKE

A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt., mint a pályázat kiírója (továbbiakban: Támogató) az alábbiak 
szerint pályázatot hirdet gyártók részére designerek1 bevonásával készült szériában gyártható termékek2  fejlesztésére. 
 

A design LAB inkubációs programon belül meghirdetett pályázat keretében a Támogató Design Divíziójának Szak-
mai zsűrije (Bírálóbizottság) javaslata alapján kiválasztásra kerülő gyártók lehetőséget kapnak designer közreműkö-
désével megvalósított, saját fejlesztésű, szériában gyártható termék kifejlesztésére. 

A.1  ALAPVETŐ CÉL

A.1.1. Ágazati cél
A gyártók saját termékfejlesztésének kiemelt szerepét és annak gazdaságélénkítő jelentőségét szem előtt 
tartva, a Támogató célja, hogy a magyar gyártók és designerek közötti szorosabb együttműködésre ösz-
tönözve mindkét fél szakmailag és üzletileg minél sikeresebb legyen, mind a hazai, mind a nemzetközi 
piacon, hozzájárulva ezáltal a hazai kreatívipar teljesítményének növeléséhez, Magyarország nemzetközi 
designipari pozíciójának erősítéséhez és exportjának növeléséhez. 

A cél elérése érdekében Támogató úgynevezett „Speed Dating” szakmai rendezvényt szervez, amelynek 
célja, hogy lehetőséget biztosítson a designerek és gyártók számára, hogy megismerkedjenek és projekt 
alapon összekapcsolódjanak. A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A rendez-
vényről további részletek a www.hfda.hu/designLab URL címen érhetők el.

A.1.2. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a pályázat során kiválasztásra kerülő gyártók által benyújtott gyártási projekttervek 
és az ehhez társuló designerek kreatív együttműködésében olyan, a későbbiekben sorozatgyártásban is 
megvalósítható, a gyártó harmadik felet nem sértő, saját ötletén alapuló szériában gyártható termékek szü-
lessenek, melyek ösztönzőek, példaértékűek a szakmában működő szereplők számára és a későbbiekben 
hazai és nemzetközi platformokon is bemutatásra kerülhessenek.   

A.2 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg

100.000.000 forint.

Az igényelhető támogatás összege minimum 5.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft.
A támogatás mértéke: 100%.

A Pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) keretösszege Magyarország 2020. évi központi költségvetésé-
ről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport biztosítja.

1 a Felhívás keretében designernek tekintendő, aki az iparilag előállított tárgyi világ formai-esztétikai kialakításával foglalkozik. A tevé-
kenység ellátása nem szakképesítéshez kötött.

2 nem azonos a prototípussal, vagy gyors prototípussal. A Felhívás keretében terméknek tekintendő valamely piacon forgalomképes 
(forgalomba hozható és kelendő) anyag, tárgy.
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B)  TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA

B.1 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

B.1.1. Önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
- Szériában gyártható termék fejlesztése 

B.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
- A szériában gyártható termék előállításához és/vagy a sorozatgyártáshoz szükséges új eszközök, gépek 
beszerzése

- A szériában gyártható termék előállításához és/vagy a sorozatgyártáshoz szükséges immateriális javak 
beszerzése

B.2 NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A Felhívás keretében a B.1 pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támo-
gatható.

B.3 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL, MŰSZAKI SZAKMAI TARTALMÁVAL KAPCSO-
LATOS ELVÁRÁSOK
A támogatott projekt eredményeként létrejövő szériában gyártható termék kizárólag az alábbi TEÁOR beso-
rolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések esetében támogatható:

- 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

A pályázónak a pályázati dokumentumban (1. sz. melléklet Pályázati adatlap) egyértelműen fel kell tüntetnie, 
hogy a meghatározott TEÁOR lista szerinti tevékenységek közül mely kategóriában kívánja pályázatát benyúj-
tani szériában gyártható termék elkészítésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy pályázatban csak egy TEÁOR 
besorolás szerinti tevékenység jelölhető meg, amely tevékenységnek a pályázat benyújtásakor szerepelnie kell a 
pályázó cégkivonatában. Egy gyártó csak egy pályázatot nyújthat be jelen pályázati felhívásra.3  

3  A korlátozás a designerekre nem vonatkozik, akár több együttműködésben is részt vehetnek.
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A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka, sem annak összes-
sége, 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 jogok-
kal maga a pályázó teljeskörűen rendelkezik. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő károkért kizárólag 
pályázó köteles teljeskörűen helytállni. A pályázó kizárólag saját szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiá-
nya esetén a pályázat érvénytelenné válik. Ha ezen körülmény a kiválasztást követően válnak ismertté, akkor a 
pályázó köteles visszalépni a kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen 
– esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

B.4 A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói okirat hatályba 
lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll rendelke-
zésre.
Támogatás a pályázati felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt 
megvalósítása a pályázati felhívás megjelenését követő naptól saját felelősségre megkezdhető. A projekt költ-
ségeinek elszámolása a projekt kezdetének a Támogatói okiratban rögzített dátumától lehetséges.

A támogatott projekt kezdési időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:
- a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napja,
-  a tevékenység végrehajtásában résztvevő saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói utasítás-
ban e projekt kapcsán megjelölt kezdési időpont,
- az aláírt és a szállító részéről visszaigazolt, vagy az előzetes ajánlatra írásban adott megrendelés. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támoga-
tói okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai 
befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül a következők 
szerint:

- a szériában gyártható termékre vonatkozó ismertető kiadvány megjelenésének napja.

A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a szakmai megvalósítást követő 60 nap.

B.5 A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

B.6 KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
A kedvezményezett a megvalósítás és a fenntartás időszakában adatokat köteles szolgáltatni a projekt megva-
lósulásáról. 
Az alábbi vállalások kötelezően megvalósítandók minden támogatott projekt esetében:

- Szériában gyártható termék létrehozása

Pályázó vállalja, hogy a záró pénzügyi beszámoló benyújtásáig szériában gyártható terméket állít elő.
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- Kiállításokon, vásárokon való megjelenés

Pályázó vállalja, hogy Támogató esetleges felkérésére 3 hazai és/vagy nemzetközi kiállításon, vagy vásáron 
megjelenik a projekt keretében kifejlesztett termékkel. Az egyidejű megjelenések biztosítása érdekében pályá-
zó vállalja, hogy egy adott időpontban legalább 2 terméke rendelkezésre fog állni. Pályázó Támogató felkérését 
nem köteles elfogadni, amennyiben adott megjelenés aránytalanul nagy ráfordítást kívánna meg Pályázó részé-
ről. 

B.7 FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A nyertes pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt keretében beszerzett eszközöket és a kifejlesztett 
szériában gyártható terméket a Támogatói okiratban szereplő projekt fizikai zárás dátumától számított legalább 
három évig fenntartja. 
A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában a Támogatói 
okiratban vállalt kötelezettségek teljesülését helyszíni ellenőrzés során szemrevételezéssel, valamint a kötele-
zettségek teljesülését alátámasztó dokumentumokba való betekintéssel ellenőrizze.

B.8 BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
Támogató a támogatói döntés meghozatalakor, az adott projekt kockázatosságának függvényében, egyedi 
döntés keretében a pályázót biztosíték nyújtására kötelezheti, ennek hiányában az Ávr 84. § (1) bekezdés d) 
pontja alapján a pályázó nem köteles biztosítékot nyújtani.

B.9 SAJÁT FORRÁS
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

B.10 KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉG
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló köz-
beszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betar-
tása a kedvezményezett feladata.

C)  A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

C.1 PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen Felhívásra pályázatot nyújthatnak be Magyarországon bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fióktelep-
pel rendelkező egyéni vállalkozások és kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek
 
- kereskedelmi forgalomban kapható termékeket gyártanak,
- minimum 2 teljes lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott) üzleti évvel rendelkeznek,
- 113, 114, 117, 226, 231 GFO kóddal rendelkeznek.

C.2 TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
 

- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal 
nincs összhangban,
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- amely nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont-
jában foglalt átláthatóság követelményének,

- amely csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljárás, vagy bármilyen megszüntetésre irá-
nyuló eljárás hatálya alatt áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban,

- amellyel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így a Pályázó:

•  a zsűri tagja, vagy a zsűritagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továb-
biakban: Ptk.) meghatározottak szerinti hozzátartozója,

• olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy a 
gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezek hozzátartozója a 
zsűri tagja, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amellyel a zsűri bármely meghirdetett tagja munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

- amely a Pályázatban valótlan adatokat közöl. 

A fentieken túl csekély összegű támogatás esetében nem nyújtható támogatás:

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 helyezésé-
ről 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 értékesí-
téséhez nyújtott támogatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, 
amennyiben:

• a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által for-
galmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

• 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 támo-
gatás;

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott tá-
mogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizott-
sági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/
EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támo-
gatásokra 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.
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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.

C.3 A PROJEKTRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS KIZÁRÓ OKOK
A C.2 pontban bemutatott korlátozások mellett nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely

- nem elérhető a közösségi média platformjainak valamelyikén, vagy nem rendelkezik működő (elérhető) 
honlappal,

- nem rendelkezik a pályázat keretében kifejlesztendő szériában gyártható termék sorozatgyártásához 
szükséges termelő kapacitásokkal és a pályázat keretében sem tervezi azt beszerezni.

C.4 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a felhívás mellékletét képező Pályázati adatlapon nyújtható be. A pályá-
zati felhívás és mellékletei a www.hfda.hu/designLab URL címen érhetők el. A Pályázati adatlap sem tartalmá-
ban, 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 pályá-
zatára, 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 pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 példányban elektronikus 
adathordozón (pendrive), zárt csomagolásban, postai úton ajánlott küldeményként, vagy személyesen a követ-
kező címre kell benyújtani: 

MAGYAR DIVAT & DESIGN ÜGYNÖKSÉG NZRT.
1126 Budapest, Istenhegyi út 18.

Személyes benyújtás esetén a pályázatokat a következő időpontokban lehet leadni:

• 2020 június 22-én 10:00 órától 16:00 óráig
• 2020 június 29-én és 2020 június 30-án 10:00 órától 16:00 óráig

Kérjük, hogy a borítékon jól látható módon tüntesse fel a „Design Lab - Inkubációs program” elnevezést, a 
pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, 
az adathordozó épségéről!

A nyomtatott és elektronikus adathordozón (pendrive) benyújtott Pályázati adatlapon és mellékleteiben talál-
ható eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Pályázati adatlap és mellékletei tekintendők hitelesnek, 
azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Pályázati adatlap és mellékletek megegyezőségéről a pá-
lyázó köteles gondoskodni.

http:// www.hfda.hu/designLab
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Jelen felhívás esetében a pályázatok benyújtásának határideje 

2020. július 3. 

A pályázat benyújtásának az a nap minősül, amikor a pályázatot a postai bélyegző szerint ajánlott küldemény-
ként postára adták, személyes benyújtás esetén pedig az átvételi igazolás kiállításának dátuma.

A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs. 

C.5 TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a pályázat beérkezésétől a támogatói döntésről szóló értesí-
tésig tartó lépéseket.

Az egy bírálati szakasz alatt beérkezett pályázatok közül a formailag megfelelteket az értékelők értékelik a C.5.3 
pontban meghatározott tartalmi értékelési kritériumok szerint. Az értékelők pontszámainak számtani átlaga 
jelenti a pályázat által elért végső pontszámot. A tartalmi értékelés során maximum 17 pont szerezhető, de  
minimum 10 pontot kell elérni, hogy egy projekt támogatható legyen.
Az eljárás során az Ávr 70.  §a (3) bekezdése alapján egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra. Amennyiben 
a Pályázó az előírt határidőig nem az előírt formában, nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy hiányosan 
nyújtja be a pályázatot, vagy annak mellékleteit, a Támogató a pályázat beérkezésétől számított 5 napon belül 
a pályázat hiányosságainak pótlására szólítja fel a pályázót. A pályázat ismételten hiányosan történő benyújtása 
a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. 
A pályázat befogadásáról a Támogató legfeljebb a pályázat beérkezését (hiánypótlás esetén a hiánypótlás be-
érkezését) követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a Pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell 
az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
A beérkezett pályázatokat a Támogató által felkért Bírálóbizottság (Szakmai zsűri) bírálja el és tesz döntési 
javaslatot. Támogató stratégiai partnere a VIA (Francia Design Ügynökség) szakmai értékelőként támogatja a 
Bírálóbizottság munkáját. Ha a pályázatban található információ nem egyértelmű, ellentmondásokat tartalmaz, 
a Bírálóbizottság személyes konzultáció keretében egy alkalommal tisztázó kérdéseket fogalmazhat meg a pá-
lyázónak. A személyes konzultáció lehetséges időpontjáról Támogató értesíti a pályázót. Amennyiben pályázó 
nem kíván élni a személyes konzultáció lehetőségével, a Bírálóbizottság a rendelkezésre álló információk alapján 
tesz döntési javaslatot.

Döntéshozó a Támogató vezérigazgatója. 

A szakmai értékelés alapján hozott döntés lehetséges tartalma:
- Támogatás
- Támogatás - csökkentett összköltséggel
- Támogatás - csökkentett összköltséggel és feltételesen
- Támogatás – feltételesen
- Elutasítás szakmai indokok alapján
- Elutasítás forráshiány miatt

A Pályázók közül azok a gyártók kerülnek kiválasztásra, akik a kiválasztási kritériumok alapján a legmagasabb 
pontszámot érik el és a legalkalmasabbnak bizonyulnak a Támogató által indított „design LAB - Inkubációs 
program”-ban való részvételre. 
Támogató a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan felme-
rült költségeit nem téríti meg.
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C.5.1. Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok

a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra, Igen/Nem

a pályázat a megfelelő példányszámban került benyújtásra (1 eredeti + 1 másolat + 1 elekt-
ronikus adathordozó (pendrive), Igen/Nem

a Pályázati adatlap a megfelelő formátumban került benyújtásra (sem tartalmában, sem 
alakjában nem változott), Igen/Nem

az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető 
mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott 
maximális támogatási intenzitást,

Igen/Nem

a pályázó elérhető a közösségi média platformjainak valamelyikén, vagy rendelkezik mű-
ködő (elérhető) honlappal, Igen/Nem

a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik. Igen/Nem

Amennyiben a fenti nem hiánypótolható jogosultsági kritériumoknak a pályázat nem felel meg, akkor a 
pályázat hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

C.5.2. Hiánypótolható jogosultsági kritériumok

a pályázó átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint Igen/Nem

a pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek Igen/Nem

a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a pályázat benyújtásáig 
kell bejegyzésre kerülnie, a pályázat benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek 
kell lennie, (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell 
lennie a projekt megvalósítására

Igen/Nem

a pályázó a benyújtott nyilatkozat alapján jogosult csekély összegű támogatás igénybe-
vételére, Igen/Nem

a Felhívás E. pontjában felsorolt mellékletek a megfelelő formában benyújtásra kerültek Igen/Nem

Amennyiben a fenti hiánypótolható jogosultsági kritériumoknak a pályázat nem felel meg, akkor hiánypót-
lási felhívásra kerül sor.
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C.5.3. Tartalmi értékelési szempontok

Csak olyan pályázat támogatható, amely az 1. Értékelési előfeltételek pontban meghatározott kritériumok 
mindegyikének megfelel (az értékelés során igent kap). Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfel-
tételek bármelyikének nem felel meg („Nem” értékelést kap), a pályázat 0 pontszámmal elutasításra kerül.

Nem támogatható azon pályázat, amelynél a megítélt összes pontszám nem éri el a 10 pontot.

                    Értékelési szempont Érték

1. Értékelési előfeltételek Igen/Nem
1.1 A projekt célja összhangban van a pályázat céljával Igen/Nem

A projekt szériában gyártható termék kifejlesztését eredményezi. Igen/Nem
A projekt egy gyártó és egy designer együttműködése keretében valósul meg. Igen/Nem

1.2 A projekt szakmai megvalósíthatósága Igen/Nem
A projekt jól meghatározott célkitűzéssel rendelkezik. Igen/Nem
A bemutatott szakmai feladatok szükségesek és elégségesek a kitűzött cél 
eléréséhez.

Igen/Nem

A bemutatott feladatok a tervezett projekt futamidő alatt elvégezhetőek. Igen/Nem
1.3 A költségvetés megalapozottsága Igen/Nem

A projekt költségvetése az elérni tervezett eredményekhez mérten reális. Igen/Nem
2. Pontozást érintő értékelési szempontok maximum 17 pont
2.1 A projekt eredményeként kifejlesztendő szériában gyártható termék sorozat-

gyárthatósága megfelelő módon alátámasztásra került
2 pont

Egyáltalán nem megfelelő 0 pont 

( jogosulatlan)
Az alátámasztás megfelelő 1 pont
Az alátámasztás kiváló és részletes 2 pont

2.2 A projekt figyelmet fordít a környezeti fenntarthatóságra 2 pont
Nem 0 pont
Részben 1 pont
A környezeti fenntarthatóság szempontjai hangsúlyosan jelennek meg a pro-
jektben

2 pont

2.3 A projekt megvalósításához szükséges eszközök és munkafolyamatok, az eh-
hez kapcsolódó költségek ismertetésének minősége

2 pont

A bemutatás elnagyolt, nem megfelelő 0 pont
Megfelelő 1 pont
Kiváló és részletes 2 pont
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2.4 A projekt megvalósításához szükséges humán erőforrások bemutatásának 
minősége

2 pont

A bemutatás elnagyolt, nem megfelelő 0 pont
Megfelelő 1 pont
Kiváló és részletes 2 pont

2.5 A szériában gyártható termék design koncepciója, formai megjelenésének 
eredetisége

2 pont

Szokványos 0 pont
Megfelelő 1 pont
Formabontó, különleges 2 pont

2.6 2D/3D látványtervek vizuális megjelenése és minősége 2 pont
Egyáltalán nem megfelelő 0 pont
Megfelelő 1 pont
Kiváló és részletes 2 pont

2.7 A szériában gyártható termék méretezett rajzainak megfelelősége 2 pont
Egyáltalán nem megfelelő 0 pont
Megfelelő 1 pont
Kiváló és részletes 2 pont

2.8 A szériában gyártható termékhez tartozó moodboard vizuális megjelenése 2 pont
Egyhangú, monoton 0 pont
Megfelelő 1 pont
Eredeti, komplex 2 pont

2.9 A szériában gyártható termék fantázianeve 1 pont
Jellegtelen, komplikált 0 pont
Kreatív, kifejező 1 pont

Összes pont 17 pont
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D) A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

D.1 A TÁMOGATÁS FORMÁJA
Jelen pályázat díja elszámolási kötelezettséggel nyújtott vissza nem térítendő költségvetési támogatásnak mi-
nősül.

A nyertes Pályázó részére Támogató Támogatói Okiratot állít ki. 
Támogató a Támogatást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV Tv. (a továbbiakban Áht.) 48. § (1) bekezdés 
b) pontja hatálya alá tartozó támogatásként nyújtja, figyelemmel az Ávr. 66. § és 102. §-ra.
Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt  
közzétételi kötelezettségének eleget tett, és

c) átlátható szervezetnek minősül.

A támogatási igény benyújtásának feltételéül előírható, hogy a támogatási igény benyújtójának ne legyen ese-
dékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 
tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).
A visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a költ-
ségvetési támogatás visszavonása, a támogatói okirat visszavonása esetén visszafizetendő költségvetési támo-
gatás visszakövetelése céljából – a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel – a támogatói okiratban megfe-
lelő biztosítékot kell kikötni.

Ha a költségvetési támogatás részben vagy egészben az Európai Unió valamely közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusában meghatározott feltételek szerint kerül nyújtásra, a költségvetési támogatás az Áht. 50. §-tól és az 
Áht. 50/A. §-tól eltérően akkor biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója megfelel az uniós jogi aktusban 
meghatározott feltételeknek. Jogszabály, pályázati kiírás további feltételeket csak abban az esetben állapíthat 
meg, ha azt az uniós jogi aktus nem zárja ki.
A költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei 
fennállnak – közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.
A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhaszná-
lásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon 
tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A fel-
függesztett költségvetési támogatás – ha annak feltételei egyébként fennállnak – a beszámolási kötelezettség 
teljesítését követően kerülhet folyósításra.
A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználá-
sa esetén a támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja.
A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhaszná-
lása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett 
költségvetési támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén 
késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 
Nemteljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése elsősorban a biztosíték érvényesítésével tör-
ténik. Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság a 
támogató megkeresésére adók módjára behajtandó köztartozásként hajtja be. Ha a nem természetes személy 
kedvezményezett jogszabály alapján mentesül a biztosíték nyújtása vagy választása szerint az önrész rendel-
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kezésre állásának igazolása alól, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatással összefüggésben 
keletkező visszafizetési kötelezettségét a támogató által meghatározott határnapig nem teljesíti, illetve annak 
részletekben történő teljesítése esetén a részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, és a visszafizetendő össze-
get nem lehet tőle behajtani, a támogató kezdeményezése alapján az állami adóhatóság a kedvezményezett és 
a kedvezményezettben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámát törli.
A támogató a költségvetési támogatás felhasználását az Ávr. 101. §-ban meghatározott szabályok szerint elle-
nőrzi.
Az ellenőrzés kiterjedhet a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerző-
désben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
A kedvezményezett és a szerződő felek kötelesek a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő 
és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit 
ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok 
rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a kedvezmé-
nyezett vagy a szerződő fél az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a támogató a költségvetési támogatást 
visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.

D.2 A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG ÁLLAMI TÁMOGATÁSI JOGCÍM ÉS  
KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA
A jelen Felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Euró-
pai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-
sáról 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 forintösszeget, figyelem-
be véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uni-
ós 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 figye-
lembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozás-
nak 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 ösz-
szegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos az-
zal a vállalkozással, amely a csekély összegű 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 szerin-
ti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott  
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csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatáro-
zott 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 halmo-
zása 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 támo-
gatás 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 megfelelő-
en – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű 
vásárlására.

D.3 ELŐLEG
A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű, egy összegben lehívható támogatási előleget 
biztosít.

D.4 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők és számolhatók el:

Elszámolható 
költségek köre Költségek összetétele

Minimálisan, vagy maximálisan 
elszámolható költség mértékére 
vonatkozó korlátozások

A szériában gyártható 
termék fejlesztésének 
költsége

Designer szakmai szolgáltatások költsége 
(pl. tervezés)

minimum 10% az összes elszámolható 
költségre vetítve

Egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költ-
sége (pl. projekt keretében beszerzendő eszkö-
zök üzembe helyezése, kalibrálása, amennyiben 
az nem képezi a vételár részét)

-

Személyi jellegű ráfordítások maximum 30% az összes elszámolható költ-
ségre vetítve és maximum 800.000 Ft/fő/hó

Anyagköltségek maximum 25% az összes elszámolható 
költségre vetítve

Eszközbeszerzés 
költsége

Műszaki berendezések, gépek minimum nettó 200.000 Ft egyedi értéktől

Egyéb berendezések, felszerelések minimum nettó 200.000 Ft egyedi értéktől

Immateriális javak 
beszerzése

Immateriális javak (pl. felhasználási jog, know-
how, szoftver, iparjogvédelmi oltalom megvá-
sárlásának költsége)

-
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkatársak tekintetében személyi jellegű ráfordításként a munkaszerződés - meg-
bízási szerződés esetén a megbízási szerződés - szerinti alapbér és járulékai tervezhetők költségként, a támogatott 
projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig. Meglévő foglalkoztatott esetében az 
elszámolható személyi jellegű kiadások nem haladhatják meg a 2019. december hónap személyi jellegű kiadásait.

D.5 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
Semmilyen, a Felhívás D.4 pontjában nem szereplő költség nem számolható el, különösen:

 - a pályázó által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga   
által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,

 - a pályázónál saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a 651/2014/EU
 - rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő esz-

közhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség, így különösen
• műszaki gépek, berendezések,
• immateriális javak,
• és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke,

 - garanciális költségek,
 - a pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési 

költsége,
 - franchise díj,
 - a pályázat benyújtása előtt felmerült költségek,
 - előkészítési célú tevékenység költségei (például: pályázat készítés, menedzsment, kifizetési igénylés össze-

állítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),
 - biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,
 - kamatköltségek,
 - általános költségek (rezsi),
 - reprezentációs költségek,
 - utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan, vagy vásárokon, kiállításokon 

való megjelenés esetén sem elszámolható),
 - kiszállási díj,
 - jogszabály-frissítési díj,
 - fordítási költségek,
 - közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, pótkocsi, félpótkocsi beszerzése (8601 - 8609, 8701 - 

8708, 8710 - 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú járművek)
 - műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
 - meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramé-

tere megváltozik,
 - eszközök leszerelési költsége,
 - szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
 - azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció 

keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak,
 - irodabútor,
 - készletek beszerzése,
 - termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási,
 - forgalom utáni) díja,
 - informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége,
 - terméktámogatási díj,
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 - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a számvitelről 28. §-a alapján forgóeszközök beszerzése;
 - élelmiszer, italbeszerzés költsége;
 - gépjármű lízing, gépjármű bérlet díja;
 - terület- és ingatlanvásárlás költsége;
 - pályázatírás, projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő költsége;
 - üzleti marketing tevékenység (kivéve a D.4. pontban megnevezett költségek), promóciós termékek költsé-

ge (beleértve az applikáció és egyedi értékesítési rendszer kiépítésének, fejlesztésének költségét);
 - könyvvizsgáló költsége;
 - pénzügyforgalmi költségek;
 - hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei;
 - bírságok, kötbérek, perköltségek;
 - általános forgalmi adó, adók, közterhek.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésé-
re abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel a Felhívás feltételeinek, és 
a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját.

D.6 FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS
Támogató lehetőséget biztosít a pályázók részére a Felhívással kapcsolatosan felmerülő kérdéseik elküldésére a 
designlab@hfda.hu elektronikus levelezési címre. 
Támogató a beérkezett kérdésekre legkésőbb 3 munkanapon belül köteles válaszolni. 

D.7 DÖNTÉSRŐL VALÓ ÉRTESÍTÉS, TÁMOGATÓI OKIRAT KIADÁSÁNAK RENDJE
A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 90 napon belül dönt. A Támogató a döntésről 
postai és elektronikus úton (e-mail) értesíti a Kedvezményezettet a döntést követő 5 napon belül. Amennyiben 
a Támogatói okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen Felhívás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a 
pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő 15 napon belül szükséges azt 
benyújtania, ennek hiányában Támogatói okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.

D.8 A TÁMOGATÁS ELLENŐRZÉSE
A Támogatás felhasználását a Támogató, a Támogató által ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincs-
tár, továbbá a jogszabályban feljogosított egyéb szervek képviselői jogosultak ellenőrizni.

A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási köte-
lezettsége van, valamint köteles az ellenőrökkel együttműködni.

D.9 TÁJÉKOZTATÁS KIFOGÁS BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIRŐL
A támogatás igénylési eljárás során a pályázó kifogást nyújthat be, különösen, ha a támogatás igénylési eljárás-
ra, a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a támogatás igénylési kiírásba vagy a 
Támogatói okiratba ütközik.  

Kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzésétől számított harminc 
napon belül, írásban van lehetőség.  A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási 
kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogást a Támogatónak kell címezni és a MAGYAR DIVAT & DESIGN ÜGYNÖKSÉG NZRT., 1126 Buda-
pest, Istenhegyi út 18. címre megküldeni.  
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Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon pályázó 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 pályázat 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 orvo-
solható.

Amennyiben a Támogató a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt, illetve érdemi vizsgálat nélkül történő eluta-
sítás nem indokolt, a kifogást további intézkedés megtétele céljából, az abban foglaltakra vonatkozó álláspont-
jának 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 igénybevéte-
lének nincs helye.

D.10 ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
A pályázathoz mellékelt (6. sz. melléklet) adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.
A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával tudomásul veszi, hogy adatait a Támogatónak adja meg. 
Pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatói okirat kibocsátást követően a Támogató az információs önren-
delkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Kedvezményezett nevét, 
a támogatás célját, összegét, valamint a támogatott tevékenység megvalósulási helyét nyilvánosságra hoz-
za. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy Támogató a jelen támogatás, illetőleg Kedvezményezett 
Áht. 56/C. § (1) bekezdésében meghatározott adatait, az Áht. 56/B. § szerint működtetett kincstári monitoring 
rendszer részére átadja, amely adatokat a monitoring rendszer 5 (öt) évig kezeli.
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E)  A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni a pályázati adatlaphoz (Felhívás 1. sz. mel-
léklete):

Csatolandó dokumentum megnevezése Megjegyzés

Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat Felhívás 2. sz. melléklete, 
eredeti példány

Titoktartási nyilatkozat Felhívás 3. sz. melléklete, 
eredeti példány

Költség és ütemterv Felhívás 4. sz. melléklete, 
eredeti példány

De minimis nyilatkozat Felhívás 5. sz. melléklete, 
eredeti példány

A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesí-
tett aláírásminta. A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített aláírás-
mintának alkalmasnak kell lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére.

másolat

Egyéni vállalkozóknál a jogi státusz igazolására alkalmas a vállalkozói igazolvány, 
vagy hatósági igazolás a vállalkozói engedélyről. Működési engedély igazolásként 
nem fogadható el.

másolat

Az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve 
a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló amennyiben az nem került feltöl-
tésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra, vagy SZJA bevallás. Felhívjuk szí-
ves figyelmét arra, hogy előzetes, azaz közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok 
által jóvá nem hagyott beszámoló nem fogadható el.

másolat

Eszközök és immateriális javak, valamint igénybe vett szolgáltatások esetén lega-
lább egy darab árajánlat. A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök 
esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalma-
zó cégek honlapja – dátummal ellátott képernyőkép mentéssel).

másolat

A felhívás C.5.3 pontjának 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 értékelési szempontjainak alátámasztá-
sához kapcsolódó mellékletek (pl. látványtervek, méretezett rajzok, moodboard), 
amennyiben relevánsak.

másolat

Designer szakmai portfóliója, amely legalább 3 referenciamunkát tartalmaz másolat

A gyártó és designer között létrejött megállapodás, amely kitér a designer nyújtotta 
szolgáltatás költségére, illetve arra, hogy a designer által benyújtott vizuális doku-
mentációk saját szellemi alkotásnak minősülnek.

másolat
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F)  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázót, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a pályázóval kapcsolatos, a közhiteles 
adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasz-
nálásra kerülnek.

Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben, különösen a jogszabályi környezet alakulásának 
megfelelően módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről Támoga-
tó indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.hfda.hu/designLab oldalon.

A pályázati felhívásra vonatkozó irányadó jogszabályok listája:

 - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
 - 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kap-

csolatos 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
 - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
 - Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének - (2016. április 27.) a természetes személyek-

nek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 - 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

G)  A FELHÍVÁS MELLÉKLETEI

 - Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 - Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
 - Titoktartási nyilatkozat (3. sz. melléklet)
 - Költség és ütemterv (4. sz. melléklet)
 - De minimis nyilatkozat (5. sz. melléklet)
 - Adatvédelmi tájékoztató (6. sz. melléklet)
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