PÁLYÁZÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUSAN BEADANDÓ PÁLYÁZATOKHOZ

ELEKTRONIKUS PÁLYÁZTATÁS A MAGYAR MÉDIA MECENATÚRA PROGRAMBA N

A Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Programjában a 2016-ban meghirdetett, illetve meghirdetendő
pályázatok tekintetében az MTVA Mecenatúra Igazgatósága elektronikus pályáztatási rendszert (a
továbbiakban: EPR) vezetett be.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGE K A MECENATÚRA HONLA PJÁN

Az aktuális pályázati lehetőségekről továbbra is a Mecenatúra honlapján és az időközönként kiadott
közleményekből/hírlevelekből értesülhet. A honlapon a Pályázati eljárások főmenüje alatt találhatóak az
aktuális és a folyamatban lévő pályázati eljárások.
Az egyes eljárásokat megnyitva olvashatóak a pályázati felhívások, és itt találhatóak az eljárásokhoz tartozó
dokumentumok.

PÁLYÁZATI ELJÁRÁSRA REGISZTRÁLÁS A REGISZTRÁCIÓS FORMAN YOMTATVÁNY SEGÍTSÉGÉ VEL

A szinopszis/pályázat benyújtása előtt a pályázók számára minden eljárásban és minden fordulóban külön
kötelező az előzetes regisztráció. A Mecenatúra honlapján az aktuális pályázati eljáráshoz tartozó
dokumentumok közül letölthető a regisztrációhoz szükséges űrlap, amelynek kitöltése és beküldése kötelező az
adott eljárásban való részvételhez.
Minden eljárásra, illetve az eljárás egyes fordulóira külön kell jelezni a pályázói szándékot az eljáráshoz tartozó
egyedi regisztrációs e-mail-címre megküldött formanyomtatvánnyal. A sikeres regisztrációról az Alap
válaszüzenetben értesíti a pályázókat. Előzetes regisztráció nélkül a szinopszis/pályázat érvénytelen.

AZ ELEKTRONIKUS PÁLY ÁZTATÁS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI

Az egyes eljárásokhoz tartozó űrlapok kitöltéséhez a pályázónak rendelkeznie kell az Általános
Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) alkalmazás naprakész változatával, amely a Mecenatúra honlapjáról is letölthető.
Az ÁNYK működési feltétele a Microsoft Windows operációs rendszeren kialakított JAVA környezet megléte,
továbbá az elektronikus beküldéshez az Ügyfélkapus hozzáférés. A JAVA alkalmazás 32 és 64 bites változata a
Mecenatúra honlapjáról is elérhető. Az Ügyfélkapus hozzáféréshez előzetes regisztráció szükséges, amelyet egy
regisztrációs eljárás kezdeményezésével okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, illetve az
adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten igényelhet.

A honlapunkon található tartalmak böngészéséhez és a Referenciaportál eléréséhez támogatott böngészők:
Microsoft Internet Explorer 10, Firefox 30, Chrome 38, Opera 20 vagy magasabb verziószámú változataik.
A honlapon található és letölthető mellékletek, nyilatkozatok formanyomtatványainak kitöltéséhez Microsoft
Office 2007 csomag vagy ennél magasabb verziószámú változat ajánlott. A PDF-dokumentumok megnyitásához
PDF olvasóprogram megléte szükséges.

ŰRLAPOK LETÖLTÉSE A MECENATÚRA HONLAP JÁRÓL

Egy adott eljárásra a pályázati eljáráshoz tartozó űrlappal lehet pályázni. A pályázáshoz szükséges űrlap
letölthető a Mecenatúra honlapjáról, az adott eljáráshoz tartozó dokumentumok közül. Nagyon fontos, hogy
pályázatát a legfrissebb űrlapon nyújtsa be, mert a befogadó rendszer kiszűri a nem megfelelő
űrlaphasználatot. A letöltést követően az űrlapot telepíteni kell az ÁNYK-kitöltő alkalmazásba. A már telepített
űrlap az ÁNYK-kitöltő segítségével tölthető ki és adható be elektronikus úton.

IGAZOLÁSOK, NYILATKO ZATOK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

A pályázati eljárásokhoz beküldendő mellékletek letölthetőek a Mecenatúra honlapjáról a „Pályázati eljárások”
az adott eljárás közleménye alatt található „További anyagok” link alól. Az űrlapok kitöltésének megkezdését
megelőzően célszerű beszerezni azon igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyek az adott eljárás űrlapjához
csatolandóak, így meggyorsítva az elektronikus beadás menetét.
A beszerzett/elkészített eredeti dokumentumokat képbeolvasó segítségével PDF-fájlban kell csatolni az
űrlaphoz. Az eredeti igazolásokat a támogatás megítélését követően, a szerződéskötésnél be kell adni a
támogatást folyósító Mecenatúra Igazgatóságnak.
REFERENCIAANYAGOK FE LTÖLTŐ PORTÁLJA

A Mecenatúra honlapjáról elérhető a referenciaanyagok feltöltését támogató webes alkalmazás, amely
lehetőséget biztosít a TVÁLLANDÓ, RÁDIÓÁLLANDÓ és az utófinanszírozású ESCHERKÁROLY pályázati
eljárásokhoz kötelezően benyújtandó referenciák feltöltésére. A referenciaanyagok feltöltésére készült
alkalmazás részletes használati leírása megtalálható a feltöltő portálon az „Útmutató” rész alatt
www.referencia.mtva.hu.

ŰRLAPOK KITÖLTÉSE, ŰRLAPHIBÁK KEZELÉSE, CSATOLMÁNYOK HASZNÁLATA

A letöltött űrlapok kitöltéséhez ÁNYK-kitöltőprogram szükséges, amelynek aktuális verziója letölthető a
Mecenatúra honlapjáról www.mecenatura.mtva.hu vagy a www.magyarorszag.hu honlapról. A kitöltő program
részletes használati útmutatója (a program súgója) beágyazva megtalálható a programban, amely az F2-es
gomb lenyomásával jeleníthető meg. Az űrlapok tartalmaznak egy általános kitöltési útmutatót, amely
mezőnként segíti a kitöltést, továbbá tartalmazzák a felhívás szövegét és az Általános Pályázati Feltételek
hatályos verzióját. Az űrlapok kitöltési útmutatója az F1-es gomb lenyomásával jeleníthető meg. Az ÁNYKkitöltőprogramban az „Ellenőrzések” menüben vagy a CTRL+R gombok együttes lenyomásával ellenőrizhető az
űrlap kitöltésének formai megfelelősége. Amennyiben kék és/vagy piros hibákat tartalmaz az űrlap, az ÁNYKkitöltő nem engedélyezi a beküldést. Az űrlapokhoz csatolható dokumentumok meglétét és mennyiségét az
ÁNYK-kitöltő ellenőrzi. A kötelezően csatolandó és csatolható dokumentumok pályázati eljárásonként
változhatnak, kérjük, hogy erről az adott pályázati felhívásban tájékozódjon.
AZ ELEKTRONIKUS BEADÁS LEHETŐSÉGEI

Az elektronikus beadáshoz Ügyfélkapus regisztráció szükséges. Az űrlapok beküldhetőek közvetlenül az ÁNYKkitöltő alkalmazáson keresztül vagy bejelentkezve a www.magyarország.hu-ra.

ÜGYFÉLKAPUS VISSZAIGAZOLÁSOK

Az Ügyfélkapu értesítést küld a beküldő értesítési tárhelyére arról, hogy az űrlapot sikeresen továbbította az
MTVA hivatali kapuja felé. Ezen visszaigazolás tartalmazza az elküldött dokumentum fájlnevét, a befogadott
dokumentum érkeztetési számát, a befogadás hivatalos érkeztetési időpontját, továbbá a dokumentum
elektronikus lenyomatát és időpecsétét. Az MTVA EPR befogadó rendszere további vizsgálatokat végez az
űrlapon, és e vizsgálatok alapján értesíti a beküldőt, hogy űrlapja megfelel-e az érvényességi feltételeknek. A
rendszer a befogadásról és a visszautasításról egyaránt tájékoztatja a beküldőt.

KAPCSOLATTARTÁS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS, ÉRTESÍTÉ SEK

A pályázók a meghirdetett pályázati eljárással, illetve a pályázat/szinopszis kitöltésével, beadásával kapcsolatos
kérdéseiket a pályázat beadásának határnapjáig a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött e-mail
üzenetben tehetik fel. Ezen túl az Alap és a pályázók közötti kommunikáció az info@mecenatura.mtva.hu
címen történik. Ezen elektronikus címre érkező levelekre legkésőbb 8 napon belül e-mailben vagy a megadott
elérhetőségek egyikén válaszol az Alap. Amennyiben a pályázati díjak visszafizetésével, illetve a számlázással
kapcsolatban van kérdésük, kérjük, keressék az NMHH Pénzügyi osztályának ügyintézőjét: Vízkeleti Judit, 06-1457-7231, vizkeleti@nmhh.hu
A Mecenatúra honlapján található dokumentumtár menüpontban elérhetőek és letölthetőek az Alap által
elfogadott iratminták (változás-bejelentő formanyomtatvány, meghatalmazás-minta, felhasználási
nyilatkozatok stb.).
A pályázatbefogadó-rendszer esetleges tartós – 24 órát meghaladó – üzemen kívüli állapotáról a pályázók az
Alap honlapján közleményben kapnak értesítést. A pályázat beadására nyitva álló határidő az üzemen kívüli
állapot időtartamával meghosszabbodik.

