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EGVÜTTMűKönÉSIMEGÁLLAPonÁs
 

Amely létrejött az alábbiak, mint Felek között: 

................................... Helyi Vidékfejlesztési Iroda (továbbiakban HVI)
 

Cím: 

Képviseli: Irodavezető;o' o" ooo •• o o ••••• 

(továbbiakban pályázó) 

Cím: 

Képviseli: . 

és a Körösök Völgye Akciócsoport Non~,rofit Kft. (továbbiakbanHACS) 

Cím: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1110. 

Képviseli: Debreceni Lajos Ügyvezető 

között az alulírott napon és he~J)~en a következő feltételekkel. 
'\',"',:"',', 

I. Az együttműködés célja: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) által 2010. 
február l. napján meghirdetett, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Pl'pgram (ÚMVP) keretében 
finanszírozott Vidéki rendezvények, falunapok szervezésének támogatás~ c. pályázati felhívásra a 
Pályázó által benyújtott pályázat sikerének elősegítése, ennek révén az ÚM\TP, és a HVl, valamint a 
HACS tevékenységének bemutatása, népszerűsítése a vidéki településeken. 

II. Az együttműködés tárgya: a Pályázó által az FVM Vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 
20 l O. február l. napján kiírt pályázati felhívására benyújtott pályázat pályázati adatlapjának 6. A 
program kapcsolódása az ÚMVP-hez c. pontjában ismertetett, jelen Együttműködési Megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képező Programterv megvalósítása. 

III. Az együttműködés keretei: 

l) A Felek megállapodnak abban, hogya Pályázó által benyújtott pályázat pályázati adatlapjának 6. 
pon~ában amellékelt Programterv tartalmi elemeit szerepeltetik, abban a többi Fél hozzájárulása 
nélkül változtatást nem eszközölnek;,i'. ÚJ MAGYARORSZÁG 
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2) A Pályázó az általa elkészített pályázati dokumentációt köteles a HVI és a HACS hivatalos 
képviselője számára aláírás előtt megismerhetővé tenni; 

3) A Pályázó köteles a HVI és a HACS részére az általa az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és 
Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI) Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságára benyújtott pályázati 
dokumentáció egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát a benyújtással egyidejűleg 

átadni; 

4) A Pályázó a pályázat elbírálásáról született döntésről, pozitív elbírálás esetén minden, az 
együttműködés célját és tárgyát érintő eseményről (szerződéskötés és egyeztetés a Merlin 
Communications Magyarország Kft.-vel, programmódosítás stb.) köteles az elvárható és megfelelő 

időn belül a HACS-ot és a HVI-t tájékoztatni, a HVI és a HACS köteles a Pályázó munkáját minden 
rendelkezésére álló információval és eszközzel segíteni; 

5) A Pályázó által benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén, a Felek folyamatos kapcsolatot 
tartanak fenn a támogatott rendezvénnyel összeftiggő kommunikációs feladatok ellátása érdekében. A 
hatékony és eredményes kommunikáció eléréséhez a Felek kötelesek l-l fő kapcsolattartó személyt 
kijelölni, egymás számára a kijelölt személyelérhetőségeit (mobil telefon, e-maiI) megismerhetővé 

tenni. A kapcsolattartó személyek a kommunikációs tevékenységen túl a szervezés és lebonyolítás 
szakaszában is kötelesek egymással együttműködni; 

6) A HVI, mint az ÚMVP megvalósulását helyi szinten elősegítő szerv, valamint a Pályázót 
támogatásban részesítő szervezet, az FVM VKSZI helyi megbízottja, szakmai segítséget nyújt a 
támogatott rendezvény pályázati felhívásnak és a Pályázó valamint a Merlin Communications 
Magyarország Kft. között létrejött MegálIapodásnak megfelelő szervezésben ~s lebonyolításban.

) >t 

7) A Pályázó által benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén jelen Együtttpdködési MegálIapodást a, 
Felek által 20 IO. május 15. napjáig, de legkésőbb a támogatott rendeivényt megelőző 20. napig 
felülvizsgálni, és az esetlegesen szükségessé váló módosítások átvezetésével együtt megerősíteni 

szükséges; 

8) A HVI és a HACS köteles az általa összeálIított Programtervet a tőle telhető legnagyobb 
gondossággal és legmagasabb szakmai színvonaIon megvalósítani"a Programtervvel kapcsolatos 
szervezési, előkészítési jellegű munkákat elvégezni, mely magában foglalja a kiállításra szánt helyi 
(kézműves és gasztronómiai) termékek, a turisztikai kínálatot bemutató~iadványok, programftizetek 
stb. beszerzését, helyszínre szállítását, helyszínen történő elhelyezését aZ,l,Ismerd meg az ÚMVP-t" 
című vetélkedő forgatókönyvének kidolgozását. A Pályázó köteles a HACS és a HVI munkáját a tőle 

telhető legnagyobb gondossággal segíteni. 

9) A HACS és a HVI a programterv megvalósítása érdekében 1-\ fő folyamatos jelenlétét biztosítja a 
támogatott rendezvényen; 

10) Az együttműködés tárgyát képező program megvalósulásához szükséges technikai feltételeket a 
Felek az alábbiak szerint biztosítják: 

a) a pályázó feladata: a programterv megvalósulásának helyszínéül szolgáló ÚMVP sátor, a 
szükséges áramforrás, egy kis méretű, de legalább 60 l-es hűtőszekrény, külön egyeztetés 
alapján esetlegesen a termékkóstoltatáshoz szükséges eszközök (tányér, kosár, kés, 
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vágódeszka, stb.), a vetélkedőhöz szükséges hangosítás és/vagy demonstrációs tábla 
biztosítása; 

b) A HVI és a HACS feladata: a helyszíni MNVH regisztrációhoz szükséges tárgyi feltételek, 
külön egyeztetés alapján esetIegesen a termékkóstoltatáshoz szükséges eszközök (tányér, 
kosár, kés, vágódeszka, stb.), a vetélkedőhöz szükséges hangosítás és/vagy demonstrációs 
tábla biztosítása; 

IV. A finanszírozási feltételek: 

l) A III. pont 10.a pontjában foglaltak költségei a Pályázót terhelik; 

2) A kiállítási termékek beszerzésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségeket a HACS és a 
HVI finanszírozza. A kiállítási termékek helyszínre szállításával kapcsolatosan felmerült költségeket a 
HACS finanszírozza. A vetélkedő l-3 helyezettjeinek külön díját (qiándékcsomagok) a HACS és a 
HVI finanszírozza. 

3) Az előző pontban foglalt költségek viseléséről a HACS és a HVI külön megállapodásban 
rendelkezik. 

V. Vegyes rendelkezések 

A Felek kijelentik, hogy egymással hosszú Jávú, jó együttműködésretörekszenek, az együttműködést 

érintő lépéseikről egymást tájékoztatják. 

Az együttműködés során a felek kötelesek egymás jó hírét maximálisan tisitt;letben tartva eljárni. A 
Felek kijelentik, hogy a keletkezett jogviták esetén a Békéscsabai Városi \13~róságot/Szarvasi Városi 
Bíróságot jelölik meg illetékes szervként. )~ , 

A Felek fenti együttműködési megállapodá.st, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Kelt: Békéscsaba, 20 l O. február.... 

Pályázó képviselője HACS képviselője HVI képviselője 
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