
pályázó neve: adószáma / adóazonosító jele:

pályázó  hitelintézeti számlaszáma:pályázó képviselőjének neve:

pályázó elektronikus levelezési címe:pályázó telefonszáma:

pályázó levelezési címe:

PÁLYÁZÓ ADATAI

médiaszolgáltató honlapcíme:

1

PÁLYÁZATI KÉRELEM

TVÁLLANDÓ2017

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televízós hírműsor és kulturális
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás

állandó műsor címe: szerkesztő neve:

ÁLLANDÓ MŰSOR ADATAI

hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: szombat: vasárnap:

az adásba kerülés kezdő időpontja:

az adásba kerülés napjai (ismétlések nélkül):

óra perc

vállalt időtartam (perc:másodperc):

rendszeresen vállalt műsor típusa: vállalt heti adásszám:

2

:

az állandó műsor vállalt adásszáma
támogatott negyedévenként (db):

I. negyedév:

II. negyedév:

IV. negyedév:

összesen:

III. negyedév:

1.

2.

3.

4.

5.

           

    város/község

közterület közt. jelleg hsz ép lh em ajtó
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TVÁLLANDÓ2017

pályázó neve:

állandó műsor címe:

MÉDIASZOLGÁLTATÓ ADATAI

médiaszolgáltatás megnevezése: jogosultság csatornája / frekvenciája és vételkörzete:

médiaszolgáltatási szerződésben / nyilvántartásba vételi határozatban rögzített heti műsoridő (óra:perc):

a médiaszolgáltatási jogosultság lejáratának időpontja (földfelszíni esetében) :

MÉDIASZOLGÁLTATÓ ADATAI

hálózatos műsoridő tól-ig:hálózatos médiaszolgáltatás megnevezése:

:

:tényleges heti műsoridő - képújság és ismétlések nélkül (óra:perc):

saját gyártású műsor napi időtartama (óra:perc):

saját gyártású műsort tartalmazó adásnapok száma (nap/hét):

:

3

határozatlan:

külső forrás összegét biztosító cég, intézmény megnevezése:

médiaszolgáltató műsorkészítésre fordított éves költsége a pályázat benyújtását megelőző évben (Ft):

EGYÉB ADATOK

közérdekű adatnak nem minősülő adatok a pályázatban (nincs/van(nak):

médiaszolgáltató működtetésre fordított éves költsége a pályázat benyújtását megelőző évben (Ft):

REZSI2017 pályázaton ha nyert, melyik fordulóban:

Az állandó műsor az MTTV. 39.§ (1) bekezdése alapján a hallási fogyatékkal élők számára is elérhető?

4

együttműködés a vételkörzetben, vagy azon kívül működő egyéb médiaszolgáltatókkal: nyomtatott sajtó:

online kiadvány:

rádiós médiaszolgáltató:

televíziós médiaszolgáltató:

egyéb:

Az állandó műsor online felületen megtekinthető?
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KÖLTSÉGTERV (A KITÖLTÖTT KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZAT ALAPJÁN)

az igényelt támogatás terhére
tervezett költségek tételes költségek (Ft):

közvetlen kifizetés (Ft):

tételes költségek (Ft):

TERVEZETT ÖSSZKÖLTSÉG (3. + 7. sor)

ráfordításérték (Ft):
az igényelt támogatás feletti költségek

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

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

közvetlen kifizetés (Ft): 1.

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

5

egy adásra jutó támogatás:

támogatott ráfordítási arány (TRA) %: 9.

10.

TVÁLLANDÓ2017

pályázó neve:

állandó műsor címe:

KÖLTSÉGTERV

PÉNZÜGYI ADATOK (A KITÖLTÖTT KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZAT ALAPJÁN)

az igényelt előfinanszírozás összege
(az igényelt támogatás max. 80%-a):

1. részlet

2. részlet

4. részlet

összesen:

nettó költség:

előzetesen felszámított áfa:

tervezett összköltség:

3. részlet

bruttó költség (6. + 7. sor):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.levonható áfa:

le nem vonható áfa (7. - 9. sor):

tervezett összköltség (6. + 10. sorok): 11.

10.

6
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szerkesztői koncepció 1 oldal terjedelemben csatolva

az állandó műsor tartalmi, szerkezeti, gyártási leírása 1 oldal terjedelemben csatolva

az állandó műsor készítésében résztvevő munkatársak tevékenységének és szakmai hátterének bemutatása 1 oldal terjedelemben csatolva

TVÁLLANDÓ2017

pályázó neve:

állandó műsor címe:

SZERKESZTŐI NYILATKOZAT

A fentiekben megnevezett állandó műsor szerkesztőjeként kijelentem, hogy

a) a pályázati felhívásban előírt feltételeket, az Általános Pályázati Feltételek előírásait  és a pályázati dokumentáció teljes
tartalmát ismerem;

b) a pályázóval az állandó műsor megvalósítására jogviszonyban állok;

c) személyes garanciát vállalok arra, hogy a pályázati felhívás, az Általános Pályázati Feltételek, a pályázati kérelem, a szerkesztő
koncepciója, az állandó műsor tartalmi, szerkezeti, gyártási leírása, valamint a közszolgálati célú műsorszámoktól
elvárható minőségi követelmények keretei között a lehető legmagasabb színvonalon készítem el az állandó műsort;

d) a pályázat benyújtását követően a nyilatkozatokban és az egyéb kötelező dokumentumokban megjelölt gyártási információkat
illető bármely vállalás ellehetetlenülése esetén gondoskodom annak azonos színvonalon való, az állandó műsor színvonalát
semmivel sem csorbító kiváltásáról.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott pályázat a Médiatanács által támogatásban részesül, úgy jelen nyilatkozatom
a támogatási szerződés mellékletét képezi.

Vállalom, hogy nyertes pályázat esetén a pályázó támogatási szerződés szerinti beszámolójához igazolást adok a c) pontban
foglaltak maradéktalan teljesüléséről;
továbbá, hogy a beszámoló elutasítása érintheti a közreműködésemmel a jövőben benyújtásra kerülő pályázatok sorsát.

SZERKESZTŐI NYILATKOZAT 7
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TVÁLLANDÓ2017

pályázó neve:

állandó műsor címe:

RÁFORDÍTÁSÉRTÉKELÉS

ráfordításérték tervezett összege (Ft):

Ráfordításértékként kizárólag az állandó műsor készítéséhez szükséges, a pályázó saját rendelkezésére álló vagy
általa külső forrásból pénzbeli kifizetéssel nem, vagy részben ellentételezetten beszerzett kapacitások értéke jelölhető meg.

A ráfordításérték kizárólag a saját forrás terhére tervezhető!

RÁFORDÍTÁSÉRTÉK FELMERÜLÉSÉNEK ÉS ÖSSZEGSZERŰSÉGÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA 8

        1
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TVÁLLANDÓ2017

pályázó neve:

állandó műsor címe:

TÉTELES KÖLTSÉG

tételes ktg. tervezett összege (Ft):

Tételes költségként azon költségek jelölhetőek meg, melyek pénzbeli kifizetés útján kerülnek kiegyenlítésre, azonban
a pénzforgalmi bizonylatokon nem egyértelműen az állandó műsorhoz kötötten jelennek meg

(munkabér, rezsi, üzemanyagköltség, stb).

TÉTELES KÖLTSÉGEK FELMERÜLÉSÉNEK ÉS ÖSSZEGSZERŰSÉGÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA 9

        1
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TVÁLLANDÓ2017

pályázó neve:

állandó műsor címe:

SAJÁT FORRÁS

A pályázó képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) a jelen pályázati eljárás keretében megvalósuló fent megnevezett állandó műsor elkészítéséhez szükséges saját
forrás összege (a támogatás összegén felüli rész) az alábbiak szerint rendelkezésre áll:

b) kedvezményezetté nyilvánításom esetén a támogatási szerződés megkötésekor, a saját forrás pénzbeli részét a
szerződéskötés napján 30 napnál nem régebbi hitelintézeti számlakivonattal vagy igazolással vagyok köteles igazolni.

SAJÁT FORRÁS ÖSSZEGE:

RÁFORDÍTÁSÉRTÉK ÖSSZEGE:

KÜLSŐ FORRÁS ÖSSZEGE:

SAJÁT FORRÁS PÉNZBELI RÉSZE:

MEGNEVEZÉS

SAJÁT FORRÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT 10

ÖSSZEG (Ft)

c)  külső forrás megjelölése esetén a pályázat benyújtásakor csatolom az annak alátámasztását igazoló, a pályázati
felhívás 2.3.3. pontjának megfelelő szerződést, megállapodást (a külső forrás igazolása mellékletként).

         2

        1

         

         1
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A kitöltött pályázati kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok:

a) NAV adóigazolás
b) helyi önkormányzat igazolása
c) jogkezelő szervezetek igazolásai
d) költségvetés
e) szerkesztői koncepció
f) tartalmi, szerkezeti, gyártási leírás
g) résztvevő munkatársak bemutatása

h) műsorkínálat,műsorszerkezet
i) adásmenet,műsortükör
j) szerkesztő szakmai életrajza
k) a médiaszolgáltató bemutatása
l) a pályázati díj igazolása
m) a referenciaanyag feltöltésének igazolása

A kitöltött pályázati kérelemhez csatolható dokumentumok:

a) együttműködés más médiaszolgáltatókkal
b) felmérés, közvélemény-kutatás
c) külső forrás igazolása
d) egyéb, a pályázat értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok)

TVÁLLANDÓ2017

pályázó neve:

állandó műsor címe:

NYILATKOZAT

A pályázó képviselőjeként 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. 
2)

a) a pályázó tevékenységéből következően az alább megjelölt közös jogkezelő szervezetek irányában
a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt (esedékessé vált) jogdíjfizetési kötelezettsége nem áll fenn,
ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, és ezt 

által kiállított – az ÁPF-ben megjelölt formai követelményeknek megfelelő -, 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 az Alap az
NMHH és a Magyar Média Mecenatúra Program lebonyolításában részt vevő szervek felé továbbíthatja.

b) a pályázó tulajdonosi szerkezete magánszemélyig lebontható, illetve offshore társaság a pályázónak
sem közvetve, sem közvetlenül nem tulajdonosa; valamint
kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatott 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) az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
b) a MAHASZ Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége
MSZSZ-EJI Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda

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), és ezt 

c) A jelen támogatás elszámolásába más támogatásokból finanszírozott kifizetések számláinak,
dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei nem vonhatók be, a jelen támogatásból fedezett
kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei más támogatások
felhasználásának igazolásához nem használhatók fel.; és
kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázó a támogatással kapcsolatos okiratokat és
dokumentumokat a támogatásról szóló döntés meghozatalának napjától számított 10 évig megőrzi;
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