Sikeres pályázat menete:
1.) ezen kitöltött pályázati adatlapot (Word formátumban) 2018. augusztus 15-ig
elektronikusan megküldeni a kovacs.judit@mkik.hu e-mail címre (Kovács Judit,
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Kézműipari Kollégiuma titkára részére), illetve
a nevezési díjat ugyanezen határidőre megfizetni.
2.) a kinyomtatott pályázati adatlapot a pályázat további kötelező elemeivel együtt
a pályamű beszállításával/-kor eljuttatni (időpont, cím: később kerül ismertetésre).
FIGYELEM:
A pályázat csak a nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankszámlakivonat
vagy postai csekk másolatával érvényes.
Átutalás esetén kedvezményezett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, bankszámla
száma: 10300002-20373432-00003285 (MKB Bank).
A nevezési díj befizetésekor a megjegyzés rovatba írják be a „Magyar Kézműves Remek”
hivatkozást.

Pályázat
a „Magyar Kézműves Remek” elismerő cím elnyerésére
(a pályázati adatlap 5 oldalas)
A pályázati adatlapot illetve annak mellékletét kötelező kitölteni, ellenkező esetben
nem érvényes a pályázat!
1. A Pályázó neve:
A termék készítőjének neve (ha nem azonos a pályázó nevével):
2. A Pályázó címe:
3. Telefonszám:

Fax: Faxszám:

E-mail cím:
Honlap cím:
4. Önkéntes kamarai tagság esetén regisztrációs szám:
Kamarai törvény szerinti nyilvántartási szám:
5. Befizetett nevezési díj összege (0 Ft / 5.000 Ft+áfa / 10.000 Ft+áfa):
6. A pályázó cég/vállalkozás vezetőjének neve és beosztása:
7. Számlázási adatok (név, cím, adószám):

8. A pályázat ügyintézőjének neve és beosztása:
9. A pályázat ügyintézőjének telefonszáma, faxszáma és e-mail címe:
10. A termék/termékcsalád megnevezése (ahogy majd a kiállításon/ismertetőkben is szerepeljen):
11. Kötelező mellékletek: (a megfelelő sorok mellett x-szel jelölje, hogy csatolásra kerültek)




A termék/termékcsalád rövid leírása (max. 1 gépelt oldal).
Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött
adatlap.
A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy
postai csekk másolata.

12. További kötelező mellékletek: (max. 1-1 oldalban):






A termék eredetiségének bemutatása érdekében a termék történetének,
ipartörténeti múltjának, kifejlesztésének leírása.
A hagyományos jelleg elismertségének bemutatása érdekében a termék
helyi, tájegységi, regionális kötődésének ismertetése.
A
turisztikai
hasznosíthatóság
érdekében
a
termék
forgalmazhatóságának, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő
értékhordozó jellegének ismertetése.
A termék piaci helyzetének ismertetése (eredmények leírása,
referenciák felsorolása).
A termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotók,
prospektusok.

Jelen pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok:
a. a pályázati adatlap 1-3. és 10-12. pontjaiban, illetve a mellékletben általam
megadott adatok közzétételéhez és azok az MKIK saját kiadványaiban és
honlapjain történő megjelentetéséhez,
b. a pályázatban általam benyújtott termékről/termékcsaládról, illetve a díjátadón,
kiállításon és kapcsolódó kamarai eseményeken rólam történő fotók készítéséhez,
c.
az általam benyújtott terméket/termékcsaládot, illetve képmásomat tartalmazó fotók
közzétételéhez és azok az MKIK saját kiadványaiban és honlapjain történő
megjelentetéséhez.
Jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy a pályázott termék/termékcsalád
harmadik személy szerzői jogait nem sérti. Ha erre alapítva harmadik személy a pályázat
kiírójával szemben igényt érvényesít, közvetlen helytállási kötelezettséget vállalok.
Jelen pályázati adatlap aláírásával tudomásul veszem, hogy az MKIK, mint a letétbe kerülő
pályázati tárgyak ingyenes letétkezelője a letétbe helyezett tárgyakban bekövetkező
károkért, e tárgyak esetleges megsemmisüléséért, elveszéséért a szerződésen kívüli
felelősség szabályai szerint, kizárólag saját szándékos károkozása esetén, vagy az emberi
életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéséért visel törvényes
felelősséget a Ptk. 6:365. § (3) bekezdése és 6:526. §-a alapján.
Pályázatommal tudomásul veszem a pályázati felhívásban rögzített feltételeket.
Budapest, 2018. ……………… hó …….nap

…..……………………
cégszerű aláírás
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Melléklet
A „Magyar Kézműves Remek” cím elnyerése esetén a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által kiadott háromnyelvű elismerő kártyán (termékcímkén) a Pályázó által
feltüntetni kívánt adatok (utólagos módosításra nincs mód, így kérjük pontos leírás
megadását):
(mindezen információkat magyarul mindenképp, ám lehetőség szerint angol és német
nyelven is adják meg)
Készítő neve:
Kézműves szakmája:
Termék neve:
Anyaga:
Eredete (helység/tájegység/régió):
A Pályázati kiírásban megadott kategóriák alapján a termék
1. Tradicionális kézműipar – népi mesterségek, népi iparművészet
2. Iparművészeti kézműipar – Művészi kézműipar
3. Mai kézműipar
4. Gasztronómiai kézműipar
kategóriába tartozik. (Kérem, aláhúzással jelölje.)
Egyéb (hagyomány, technika, stb.):
A készítő bemutatása (szóközökkel együtt max. 300 karakter):

A pályázatra jelenleg nevezett termékből milyen mennyiséget tud hasonló jó minőségben
előállítani?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
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Producer – name:
– handicraft’s category:
Product – name:
– material:
– origin (place/region):
– other (tradition, technique, etc.):
Introduction of the producer (max. 300 characters with spaces):

Hersteller – Name:
– Handwerksberuf:
Produkt – Name:
– Material:
– Herkunft (Ort/Region):
– Sonstiges (Tradition, Technik, usw.):
Vorstellung des Herstellers (max. 300 Buchstaben mit Leerzeichen):

Útmutatóként a fenti adatlap kitöltéséhez az alábbi fiktív termékcímke-minta nyújt
segítséget: (a bevezető szöveg minden termékcímkén azonos)
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