EMBERJUDIT2016
PÁLYÁZATI KÉRELEM ADATLAP
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett
pályázati eljárás harmadik szakasza

PÁLYÁZÓ ADATAI

1

pályázó neve:

pénzügyi lebonyolító neve:

filmelőállítói regisztrációs szám (Nemzeti Filmiroda):

adószáma / adóazonosító jele:

határon
túli pályázó

telefonszám:

levelezési
cím:

elektronikus levelezési cím:

ország

város/község

közt. jelleg

közterület

a pályázó képviselőjének neve:

hsz

ép

lh

em

ajtó

pályázó / pénzügyi lebonyolító hitelintézeti számlaszáma:

FILMALKOTÁS ADATAI
filmalkotás tervezett címe:

filmalkotás típusa:

producer:

epizódok száma (db):

2

rendező:

egyéb közreműködő / szakértő:

időtartama (perc):

időtartam összesen (perc):

1

0

EGYÉB ADATOK
első bemutatást vállaló médiaszolgáltató neve:

3

második bemutatást vállaló médiaszolgáltató neve:

.
angol nyelvű vagy angol feliratos fesztiválszereplésre alkalmas kópia készítését vállalom:
a filmalkotás első bemutatását követően valamely lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató részére is átadom:
közérdekű adatnak nem minősülő adat(ok) a pályázatban:

Pályázóként kijelentem, hogy a filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogokkal rendelkezem vagy azokat legkésőbb a támogatási
szerződés megkötéséig igazoltan megszerzem.
A pályázati felhívás, valamint az Általános Pályázati Feltételek előírásait ismerem.

Ny.v.:3.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.21 11.00.39
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KÖLTSÉGTERV
pályázó / pénzügyi lebonyolító neve:
filmalkotás tervezett címe:

KÖLTSÉGTERV (A KITÖLTÖTT PRODUKCIÓS KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZAT ALAPJÁN)

4

a levonható áfa mértéke százalékban: (0: nem vonhatom le, 100: teljes egészében levonhatom az áfa összegét,
egyéb esetben a megfelelő arányszámot kérjük beírni)

az igényelt támogatás terhére
tervezett költségek

közvetlen kifizetés (Ft):

1.

tételes költségek (Ft):

2.

0 3.

igényelt támogatás összesen (1. + 2. sor):

az igényelt támogatás feletti költségek

közvetlen kifizetés (Ft):

4.

tételes költségek (Ft):

5.

állapotérték (Ft):

1 6.

ráfordításérték (Ft):

1 7.

igényelt támogatás feletti költségek (4. + 5. + 6. + 7. sorok):

2 8.
2 9.

TERVEZETT ÖSSZKÖLTSÉG (3. + 8. sor):

0 , 0 0 10.

támogatott ráfordítási arány (TRA) (3. / 9. sor) %:

0 11.

egy epizódra jutó támogatás összege (Ft):
produceri díj összege (Ft):

12.

rezsiköltségek összege (Ft):

13.

FINANSZÍROZÁSI TERV
tervezett finanszírozási forrás

nyilatkozat kiadója

saját forrás

az NMHH Médiatanácsától
igényelt támogatás

5
összeg
(Ft)

finanszírozási
arány (%)

0

0 , 0 0

önrész (állapotérték, ráfordításérték és rendelkezésre álló készpénz együttes értéke):

0

támogatást biztosító cég/intézmény/
a filmtörvény alapján MNF

0

egyéb támogatás (szponzoráció)

0

koprodukciós partner

0

ÖSSZESEN

0

0 , 0 0

Az igényelt támogatás feletti költségek finanszírozását alátámasztó szerződéseket,
nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat csatoltam (db):

Ny.v.:3.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.21 11.00.39

PÉNZÜGYI ADATOK
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pályázó / pénzügyi lebonyolító neve:
filmalkotás tervezett címe:

PÉNZÜGYI ADATOK (A KITÖLTÖTT PRODUKCIÓS KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZAT ALAPJÁN)
az igényelt támogatás összege:

6

0 1.
1. (valamennyi pályázó esetén):

igényelt előfinanszírozás
(a kért támogatás legfeljebb 80%-áig):

2. (önálló határon túli pályázó esetén):
3. (önálló határon túli pályázó esetén):
összesen:

nettó költség:

3.

előzetesen felszámított áfa:

4.

bruttó költség (3. + 4. sor):

0 5.
6.

le nem vonható áfa (4. - 6. sor):

0 7.

tervezett összköltség (3. + 7. sor):

0 8.

közvetlen kifizetések:

0 9.

tételes költségek:

0 10.

ráfordításérték:

1 11.

állapotérték:

1 12.

saját forrás összege:

2 13.

saját forrás igazolása

a tervezett összköltség:

levonható áfa:

az igényelt támogatás
feletti költségek

0 2.

pénzbeli önrész esetén a pályázat benyújtás napján
30 napnál nem régebbi hitelintézeti számlakivonattal, igazolással:

14.

pénzbeli önrész esetén a szerződéskötés napján
30 napnál nem régebbi hitelintézeti számlakivonattal, igazolással:

15.

támogatóval, ügynökséggel, szponzorral létrejött szerződéssel illetve filmtörvény alapján MNF:

16.

koprodukciós partnerrel létrejött szerződéssel:

17.

Ny.v.:3.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.21 11.00.39

GYÁRTÁSI TERV
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pályázó / pénzügyi lebonyolító neve:
filmalkotás tervezett címe:

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE, IDŐPONTJA

7

2 0

ELŐKÉSZÍTÉS

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0

2 0

FORGATÁS

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0

2 0

UTÓMUNKA

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0

ÁTADÁS, SOKSZOROSÍTÁS,
ELSZÁMOLÁS, ARCHIVÁLÁS

2 0

Ny.v.:3.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
Nyomtatva: 2017.06.21 11.00.39
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ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS
pályázó / pénzügyi lebonyolító neve:
filmalkotás tervezett címe:
állapotérték tervezett összege (Ft):

1

ÁLLAPOTÉRTÉK FELMERÜLÉSÉNEK ÉS ÖSSZEGSZERŰSÉGÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

8

Állapotértékként a filmalkotás elkészítése érdekében a pályázat benyújtásának napjáig
eszközölt ráfordítások együttes, de legfeljebb a tervezett összköltség 10%-áig terjedő értéke jelölhető meg.
Az állapotértéken az összes ráfordítandó anyag, illetve szolgáltatásjellegű kapacitás együttes értékét kell érteni,
mely érték kizárólag az önrészbe számítható be.
A rendelkezésre álló dokumentumok, igazolások csatolása szükséges!

Ny.v.:3.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.21 11.00.39

RÁFORDÍTÁSÉRTÉKELÉS
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pályázó / pénzügyi lebonyolító neve:
filmalkotás tervezett címe:
ráfordításérték tervezett összege (Ft):

1

RÁFORDÍTÁSÉRTÉK FELMERÜLÉSÉNEK ÉS ÖSSZEGSZERŰSÉGÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

9

Ráfordításértékként kizárólag a filmalkotás elkészítéséhez szükséges, a pályázat benyújtását követően
felhasználni tervezett kapacitások együttes értéke, de legfeljebb a tervezett összköltség 10%-áig terjedő érték jelölhető meg.
Ráfordításértéken a pályázó saját rendelkezésére álló vagy általa külső forrásból pénzbeli kifizetéssel nem, vagy részben
ellentételezetten beszerzett kapacitások értékét kell érteni, mely érték kizárólag a saját forrás terhére tervezhető.

Ny.v.:3.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.21 11.00.39
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NYILATKOZAT
pályázó / pénzügyi lebonyolító neve:
filmalkotás tervezett címe:

A pályázó / pénzügyi lebonyolító képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
1)
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint
b) a helyi önkormányzat
által kiállított – az ÁPF-ben megjelölt formai követelményeknek megfelelő - igazolásokkal igazolom, hogy a pályázat
benyújtásának időpontjában nincs sem lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, sem adók módjára
behajtható köztartozásom, sem egyéb köztartozásom (ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is).

2)
a) a pályázó/pénzügyi lebonyolító tevékenységéből következően az alább megjelölt közös jogkezelő szervezetek irányában
keletkezett adatszolgáltatási és jogdíjfizetési kötelezettsége
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
FILMJUS Filmalkotók és Gyártók Szerzői Jogvédő Egyesülete
HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület
MAHASZ Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége
MSZSZ-EJI Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda
b) a pályázónak a közös jogkezelést végző szervezetekkel szemben a pályázati kérelem benyújtásának időpontjában
lejárt (esedékessé vált) jogdíjfizetési kötelezettsége nem áll fenn, ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett;
c) a fenti kötelezettségek maradéktalan teljesítését az illetékes szervezetek által kiadott, a jelen nyilatkozattal együtt
benyújtott igazolások tanúsítják;
d) a pályázó a pályázat beadásával önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait az Alap
az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával a pályázati eljárásban való részvétel
érdekében és az ehhez szükséges mértékben nyilvántartsa, illetve kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy adatait az
Alap az NMHH és a Mecenatúra Program lebonyolításában résztvevő szervek felé továbbíthatja;
e) amennyiben jelen pályázat támogatásban részesül, úgy kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatás elszámolásába
más támogatásokból finanszírozott kifizetések bizonylatait nem vonom be, az ezen támogatásból fedezett kifizetések
bizonylatait más támogatások felhasználásának igazolásához nem használom fel;
f) a pályázó /pénzügyi lebonyolító tulajdonosi szerkezete magánszemélyig lebontható, illetve offshore társaság a pályázónak
sem közvetve, sem közvetlenül nem tulajdonosa; valamint
kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatási időszak alatt sem közvetve, sem közvetlenül offshore társaság nem lesz
a pályázó tulajdonosa/tagja és tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályáztatási, illetve a támogatott időszak alatt
a pályázó tulajdonosi szerkezete magánszemélyig nem vezethető vissza, úgy a Médiatanács dönthet a támogatási szerződéstől
való elállásról, illetve a pályázó pályázati eljárásokból történő kizárásáról.

A kitöltött pályázati kérelemhez kötelezően csatolandó és csatolható dokumentumok:
a) költségterv
b) médiaszolgáltatói nyilatkozat(ok) (1 max. 2)
c) NAV adóigazolás
d) helyi önkormányzat igazolása
e) kötelespéldányi nyilatkozat
f) rendezői koncepció
g) alkotói dokumentum(ok)

Ny.v.:3.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

h) finanszírozási tervet alátámasztó dokumentumok
i) referenciák
j) pályázati díj igazolása
k) jogkezelő igazolás(ok)
l) határon túli lét igazolása
m) állapotértékelést alátámasztó dokumentum(ok)
n) egyéb, a pályázat értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok)

Nyomtatva: 2017.06.21 11.00.39

I. MÉDIASZOLGÁLTATÓI NYILATKOZAT
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pályázó / pénzügyi lebonyolító neve:
filmalkotás tervezett címe:

ELSŐ BEMUTATÁST VÁLLALÓ MÉDIASZOLGÁLTATÓ VÁSÁRLÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZATA

10

médiaszolgáltató neve:
médiaszolgáltató képviselőjének neve:
médiaszolgáltató online elérhetősége:
pályázó neve:
filmalkotás tervezett címe:
filmalkotás típusa:
tervezett időtartam összesen (perc):

0

rendező neve:

A megnevezett médiaszolgáltató nevében kijelentem, hogy a pályázó fenti filmalkotással kapcsolatos szinopszisát és
a gyártásra vonatkozó dokumentumokat, valamint a jelen pályázati eljárásra vonatkozó pályázati
felhívást – a benne rögzített határidőket – teljes egészében ismerem és elfogadom.
A filmterv alapján a filmalkotást műsorrendünkbe beilleszthetőnek tartjuk.
Amennyiben a pályázó a jelen eljárásban a nevezett filmalkotás gyártására támogatásban részesül, és azt annak
elkészülte után televíziónknak átadja, a filmalkotás befogadásáról és adásba szerkeszthetőségéről televíziónk annak
megtekintése után dönt.
Amennyiben a filmalkotás tartalmában megfelel az eredeti célkitűzésnek és a vonatkozó jogszabályok előírásainak,
valamint technikai szempontból eleget tesz televíziónk kívánalmainak, vállaljuk, hogy a pályázóval a pályázati felhívásban
foglalt célok és előírások figyelembevételével szerződést kötünk, mely szerződés tartalmazza, hogy
a) a pályázótól a filmalkotás bemutatási jogát bemutatásra megvásároljuk annak ismeretében, hogy azon egyéb
felhasználási vagy vagyoni értékű jogot nem szerzünk, továbbá
b) a filmalkotást a fenti felhívás 2.2.3 pontjában rögzített végső határidőig műsorrendünkbe beszerkesztjük és
bemutatjuk.
Jelen szándéknyilatkozatunkat az Alap fent megnevezett pályázatához adtuk ki, amely pénzügyi kötelezettségvállalást
nem tartalmaz.

2 0

helység

aláírás

Ny.v.:3.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.21 11.00.39

II. MÉDIASZOLGÁLTATÓI NYILATKOZAT
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pályázó / pénzügyi lebonyolító neve:
filmalkotás tervezett címe:

MÁSODIK BEMUTATÁST VÁLLALÓ MÉDIASZOLGÁLTATÓ VÁSÁRLÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZATA
médiaszolgáltató neve:

11

.

médiaszolgáltató képviselőjének neve:
médiaszolgáltató online elérhetősége:
pályázó neve:
filmalkotás tervezett címe:
filmalkotás típusa:
tervezett időtartam összesen (perc):

0

rendező neve:

A megnevezett médiaszolgáltató nevében kijelentem, hogy a pályázó fenti filmalkotással kapcsolatos szinopszisát és
a gyártásra vonatkozó dokumentumokat, valamint a jelen pályázati eljárásra vonatkozó pályázati
felhívást – a benne rögzített határidőket – teljes egészében ismerem és elfogadom.
A filmterv alapján a filmalkotást műsorrendünkbe beilleszthetőnek tartjuk.
Amennyiben a pályázó a jelen eljárásban a nevezett filmalkotás gyártására támogatásban részesül, és azt annak
elkészülte után televíziónknak átadja, a filmalkotás befogadásáról és adásba szerkeszthetőségéről televíziónk annak
megtekintése után dönt.
Amennyiben a filmalkotás tartalmában megfelel az eredeti célkitűzésnek és a vonatkozó jogszabályok előírásainak,
valamint technikai szempontból eleget tesz televíziónk kívánalmainak, vállaljuk, hogy a pályázóval a pályázati felhívásban
foglalt célok és előírások figyelembevételével szerződést kötünk, mely szerződés tartalmazza, hogy
a) a pályázótól a filmalkotás bemutatási jogát bemutatásra megvásároljuk annak ismeretében, hogy azon egyéb
felhasználási vagy vagyoni értékű jogot nem szerzünk, továbbá
b) a filmalkotást a fenti felhívás 1.1.2 pontjában rögzített és az elsődleges bemutatást vállaló médiaszolgáltató
bemutatását követően műsorrendünkbe beszerkesztjük és bemutatjuk.
Jelen szándéknyilatkozatunkat az Alap fent megnevezett pályázatához adtuk ki, amely pénzügyi kötelezettségvállalást
nem tartalmaz.

2 0

helység

aláírás

Ny.v.:3.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.21 11.00.39

