
Pályázóként kijelentem, hogy a pályázati felhívást, valamint az Általános Pályázati Feltételek előírásait ismerem.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK OKA:

PÁLYÁZATI KÉRELEM ADATLAP
közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók

folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések
2016. évi támogatása

KMUSZ2016

pályázó neve:

adószáma / adóazonosító jele:

pályázó támogatást fogadó számlaszáma:a pályázó képviselőjének neve:

elektronikus levelezési cím:telefonszám:

levelezési cím:

PÁLYÁZÓ ADATAI 1

pályázó székhely / MO-i fióktelep / lakóhely címe:

médiaszolgáltatás megnevezése: médiaszolgáltató típusa, minősítése:

közösségi médiaszolgáltatási jogusultság kezdő és lejárati időpontja:

műsorterjesztés módja:

a vételkörzet (földfelszíni esetén): fő

km

médiaszolgáltató frekvenciája / csatornája (földfelszíni esetében) :

PÁLYÁZAT ADATAI / TÁMOGATÁSI CÉL

stúdiótechnika

kép-, hang- és fénytechnika

stúdióakusztika

2

műsorjel-átvitel

szünetmentes működés biztosítása

számítástechnikai eszközök

           

    város/község

közterület közt. jelleg hsz ép lh em ajtó
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MTVA_KMUSZ2016

pályázó neve:

médiaszolgáltatás megnevezése:

EGYÉB ADATOK

EGYÉB ADATOK

műszaki fejlesztés készrejelentési kötelezettségének teljesítéséhez könyvvizsgáló közreműködését igénybe veszem:

pályázó a műszaki fejlesztést az MTTV. 66. §-ban rögzített, a médiaszolgáltató minősítésével kapcsolatos magasabb szintű,
még teljesebb biztosítása érdekében igényli:

a pályázó hasonló tartalmú pályázati eljárásban támogatásban részesült 2014. évben:

3

a pályázó hasonló tartalmú pályázati eljárásban támogatásban részesült 2015. évben:

közérdekű adatnak nem minősülő adat(ok) a pályázatban (ha van ilyen):

csekély összegű (de minimis)
támogatás jogcímén igénybe
vett támogatások összege (Ft)
(a felhívás 2.3.8. pontja alapján):

 a pályázat benyújtásának évében (Ft):

a pályázat benyújtásának évét megelőző első évben (Ft):

a pályázat benyújtásának évét megelőző második évben (Ft):

összesen:

         

         

         

         

         

         

         0
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TÁMOGATÁSI CÉL:

MTVA_KMUSZ2016

pályázó neve:

médiaszolgáltatás megnevezése:

KÖLTSÉGTERV PÉNZÜGYI ADATOK

KÖLTSÉGTERV (A KITÖLTÖTT KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZAT ALAPJÁN)

az igényelt támogatás terhére
tervezett költségek

új eszközök értéke összesen (Ft):

ex-demo eszközök értéke összesen (Ft):

új eszközök értéke összesen (Ft):

ex-demo eszközök értéke összesen (Ft):

TERVEZETT ÖSSZKÖLTSÉG (3. + 6. sor):

az igényelt támogatás feletti költségek

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

igényelt támogatás feletti költségek (4. + 5. sor):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

támogatott ráfordítási arány (TRA) (3. / 7. sor) %: 8.

4

stúdióakusztikára igényelt összesen: 9.

PÉNZÜGYI ADATOK (A KITÖLTÖTT KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZAT ALAPJÁN)

az igényelt előfinanszírozási összeg (a kért támogatás legfeljebb 80%-áig):

nettó költség:

le nem vonható áfa (5. - 7. sor):

előzetesen felszámított áfa:

bruttó költség (4. + 5. sor):

levonható áfa:

2.

4.

5.

6.

7.

8.

az igényelt támogatás összege: 1.

11.

10.

9.tervezett összköltség (4. + 8. sor):

saját forrás összege:

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

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

támogatóval, ügynökséggel, szponzorral létrejött, a pályázat benyújtásakor
30 napnál nem régebbi szerződéssel

12.

13.
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utófinanszírozás összege (Ft): 3.
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A kitöltött pályázati kérelemhez csatolandó és csatolható dokumentumok:

a) nyilatkozat adatszolgáltatásról
b) költségvetés
c) NAV adóigazolás
d) helyi önkormányzat igazolása
e) jogkezelői igazolás(ok)
f) pályázó tulajdonában lévő berendezés-állomány leírása 
g) beszerezni kívánt eszköz(ök) funkciójának és
kompatibilitásának leírása(i)

h) beszerezni kívánt eszköz(ök) műszaki leírása(i)
i) beszerezni kívánt eszköz(ök)részletes árajánlata(i)
j) jótállás / szavatosság igazolása 
k) további tervezett fejlesztések bemutatása
l) pályázati díj igazolása
m) ex-demo eszköz(ök) garanciavállalása(i)
n) támogatás feletti összegek igazolása
o) egyéb a pályázat értékeléséhez tartozó dokumentum(ok)

MTVA_KMUSZ2016

pályázó neve:

médiaszolgáltatás megnevezése:

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, 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 tevékenységéből következően az alábbi közös jogkezeléseket végző szervezetek irányában a pályázat
benyújtásának időpontjában nincs sem lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótarozásom, sem adók módjára
behajtható köztartozásom, sem egyéb köztartozásom (ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is).

által kiállított - az ÁPF-ben megjelölt formai követelményeknek megfelelő -, a jelen nyilatkozattal
együtt benyújtott  igazolások tanúsítják;

b) 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; valamint
a pályázó a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatásról szóló döntés meghozatalának
napjától számított 10 évig megőrzi;

c) a pályázó 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) az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

b) a MAHASZ Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége
MSZSZ-EJI Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda

e) Tudomásul veszem, hogy a jelen felhívás alapján a támogatás az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.
12.24. 1.o) hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, továbbá fentieknek
megfelelően  az ÁPF VI. 25. pontjában foglalt rendelkezéseket a pályázóra nézve kötelező jelleggel elismerem.

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;
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