
 
Blachere Illumination Hungary Kft 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
KARÁCSONYI FÉNYDEKORÁCIÓS ELEMEK 

100% vissza nem térítendő támogatás illetve 75 és 50%.-os támogatás  
 

 
1. Pályázat kódszáma: BIHU-100-2022 

 
2. A pályázat tárgya, célja: 

 
A Blachere Illumination Hungary Kft. karácsonyi fénydekoráció témakörében pályázati kiírást tesz közzé, 
melynek célja a települések karácsonyi fénydekorációjának megoldása vagy fényelemeinek bővítése, a 
terek környezetbarát, energiatakarékos és innovatív fényelemekkel való betöltése és egy megújult design 
kialakítása, mely élményt nyújt a lakosság számára.  
 
A támogatás új és felújított fényelemekre is kiterjed. A 100% támogatást minden évben 3 pályázó nyerheti 
el. A 75% támogatásra 4, míg az 50%-os támogatásra 15 nyertes pályázót választunk majd ki. 

 
 

3. A pályázat forrása: 
 
A pályázat forrása a Támogató tulajdonában lévő fényelemekből tevődik össze, mely függ a Pályázó 
pályázatban megjelölt igényétől és a Támogató raktárkészletétől. 
 
A pályázatban elnyerhető fényelemek megfelelnek az elvárt és előírt műszaki követelményeknek.  
 
A pályázat vissza nem térítendő eszközbeszerzés és kedvezménytámogatás formájában kerül biztosításra. 

 
4. Támogatás igénybevételére jogosultak és a támogatott tevékenységek köre: 

 
• A magyarországi székhelyű közhasznú civil szervezetek vagy önkormányzatok és azok szervezetei. 
• Akik rendelkeznek a pályázaton elnyerhető elemek felszerelésére, leszerelésére, tárolására és 

karbantartására anyagi forrással 3 évre vonatkozóan, és képesek azt kivitelezni vagy kivitelezői 
alvállalkozót megbízni annak szerelésére. Erről nyilatkozni kell az 1. számú mellékletben. 

• Ha Pályázó az előző 3 évben már vásárolt vagy bérelt fénydekorációt a Támogatótól, akkor nyilatkoznia 
kell erről a 1. számú mellékletben. Ez azonban sem előnyt, sem hátrányt nem jelent az elbíráláskor. 

• A pályázónak megvalósulási projekt tervet kell benyújtania és csatolnia a 2. számú mellékletben leírtak 
szerint, melyhez fotókat kell mellékelnie jpg. formátumban.                                                                                                        
A projektterv elkészítésében segítséget és javaslatokat kérhet a Támogatótól és/vagy informálódhat a 
Támogató érvényben lévő katalógusaiból és árlistájából, melyet a Támogató a pályázat kiírása mellé 
csatol. 

• A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult 
nyújtotta be.  

• Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, szintén 
elutasításra kerülnek.  

 

 



 

5. Pályázattal elnyerhető támogatás mértéke: 
 

A támogatás mértéke nyertes pályázatonként, a Támogató – a támogatás időpontjában érvényes – árlistája 
alapján kalkulált maximum nettó 1.000.000.-ft. értékű fényelem. Ennek az 1.000.000.- forintos nettó 
összegnek fogjuk támogatni a 100, 75 illetve 50%-át, a leírtak szerint. Önkormányzatonként 1 pályázat 
nyújtható be. 

 
6. A pályázat benyújtásának ideje, módja, helye: 

 
A pályázat benyújtásának határideje 2022. július 31. Módja és helye: elektronikusan az 
info@fenydekoracio.hu emailcímre. A határidőn kívül beérkezett pályázatok automatikusan elutasításra 
kerülnek. 
 
Pályázó és Támogató által a másik fél e-mail címére küldött valamennyi értesítés a kiküldést követő napon 
kézbesítettnek minősül (kézbesítési vélelem) – akkor is, ha a kiküldött e-mail az ún. „junk” fiókba kerül, 
kivéve, ha a küldő fél a levél kézbesítéséről hibajelentést kap. 

 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a +36 70-389-1475-ös telefonszámon kérhetnek. 

 
 

7. Pályázatok feldolgozása: 
 

• A pályázat benyújtásához valamennyi adat megadása kötelező a pályázati adatlap és nyilatkozat 
megnevezésű dokumentumon. A pályázat a pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével, és annak 
mellékleteivel - 1.-2. számú mellékletek és jpg. képek csatolása a 2. számú melléklethez - kerülhet 
benyújtásra.  

• Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és beérkezési sorrendben kerül feldolgozásra. A 
beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:  

o a támogatás igénybevételére jogosultak körébe tartoznak,  
o a pályázatuk a beadási határidőn belül érkezett meg és 
o minden adatlap, nyilatkozat kitöltve, aláírva érkezett 
o a pályázati megvalósulási terv is érdemi adatokat tartalmaz. 

A pályázat érvényességéről és befogadásáról a pályázó emailen értesül a pályázat beérkezését követő 14 
napon belül. 

A befogadó nyilatkozat Támogató általi kiadása nem jelenti a pályázat formai és tartalmi megfelelőségét (a 
vissza nem térítendő támogatás megítélését), csak a pályázat Támogató általi befogadását.  

A benyújtott pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség 

• Formai és tartalmi vizsgálat: 
o a Pályázó jogosult-e pályázatot benyújtani a pályázati kiírásban rögzített feltételek alapján, 
o a pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak. 

• Az elbírálás határideje: 2022.09.15. A pályázat támogatásáról vagy elutasításáról a Támogató emailen 
értesíti a Pályázót legkésőbb 2022.09.30.-ig. 

• Támogató jogosult a nyertes pályázótól a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha:  
o hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Pályázó a támogatási döntést, a támogatott 

tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis adatot szolgáltatott, lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges 
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor vagy 
ellenőrzésekor, 



o a támogatott tevékenység jellegében, időzítésében vagy megvalósításában olyan jelentős 
változás következik be, amelynek eredményeként a megvalósított tevékenység már nem felel 
meg a támogatási igényben meghatározott, illetve az elfogadott célnak, 

o a támogatás megítélésének körülményei – Pályázónak felróható okból – olyan mértékben 
megváltoznak, hogy az veszélyezteti a támogatott tevékenység gazdaságos megvalósítását,  

o a Pályázó a kitűzött határidőket elmulasztja, egyéb adatszolgáltatási kötelezettségét nem 
teljesíti, 

o a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, 
o a projekt 2022.12.05.-ig nem valósul meg, meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 
o a Pályázó a támogatási eszközöket a jelen pályázati kiírásban vagy projekt leírásban 

meghatározottól akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel, 
o a jelen pályázati kiírásban meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás 

igénybevételére Pályázó nem volt jogosult, 
o a Pályázó a Pályázati felhívásban megjelölt nyilatkozatai bármelyikét visszavonja. 

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén 
a Támogató a támogatást visszavonja és a Pályázó a jogosulatlanul igénybe vett támogatás tartalmát 
hiánytalanul és a Támogató által átadott állapotban köteles visszaszállítani a Támogató részére a Támogató 
által meghatározott időpontig. 

8. Elbírálási szempontok és előnyök: 
 

A pályázatok elbírálását egy szakmai csoport végzi, melynek tagjai: 
a Támogató cég ügyvezetője, kereskedelmi vezetője, és ügyviteli tanácsadója, továbbá egy külsős grafikus 
designer illetve egy kivitelezési cég vezető szakembere. 
 
A bíráló szakmai bizottság a lenti szempontok figyelembevételével és ezen szempontok - a pályázó 
adottságaihoz illően - legjobb alkalmazása alapján hozza meg döntését. 

 
• A pályázati projekt elemei nagyjából beleférnek a Támogató által nyújtott keretbe. (ehhez a Pályázó 

igénybe veheti a Támogató aktuális katalógusát és árlistáját). 
• A projekt terv letisztult és átlátható. 
• A projekt hosszú távon fenntartható. 
• Energiatakarékossági és környezettudatossági szempontokat tart szem előtt. 
• Előnyben részesíti az innovatív elemeket. 
• A dekorálandó területen elhelyezett elemek egységes és látványos képet mutatnak. 
• Kapcsolódik már meglévő vagy folyamatban lévő zöld beruházáshoz. 
• A projekt tartalmaz 3D látványelemet vagy selfie pontot is. 
• Minél nagyobb a látogatottsága és/vagy látogatottságot növel, illetve rendezvényhez kötődik. 
• A megvalósulás hozzájárul a Pályázó turisztikai fejlesztési terveinek sikeréhez. 
• Kapcsolódik hozzá média megjelenés. 
• Ha a projekt összege túllépi a Támogató által meghatározott keretet, akkor a keretösszegen kívüli 

részt Pályázó saját forrásból megfinanszírozza. 
 
 

9. A támogatás igénybevételének folyamata: 
 

A meghirdetett pályázaton való sikeres eredmény kiértesítésétől számított 30 napon belül a Támogató és 
a Pályázó meghatározzák a beszerzésre kerülő fényelemek típusait és darabszámát a meghatározott 
keretösszegen belül.  

 
Az elnyert fényelemeket a Támogató legkésőbb 2022. október 31.-ig rendelkezésre bocsátja, melyek 
elszállításáról Pályázó gondoskodik a Támogató telephelyéről és azokat fenti napig elszállítja.  
 



A támogatásról Támogató és Pályázó támogatói szerződést köt és Támogató az elszállított elemekről 
számlát állít ki. A szerződés tervezetet Támogató rendelkezésre bocsátja a pályázat eredményességét 
igazoló e-mailben. 

 
10. Elszámolás benyújtásának módja, ideje, helye: 

 
Az elszámolás módja:  

• pályázó az elnyert összes fényelem elhelyezéséről minden évben ( a támogatási jogviszony ideje alatt) 
fotókat készít és azokat elektronikus úton a pályázat benyújtásának helyére, e-mail címére elküldi 
legkésőbb adott év 12.15.-ig. 

• továbbá rendelkezésre bocsát 5 db referencia fotónak elfogadható, profi fotós által elkészíttetett 
fényképet. Lehetőség van rövid videó készítésére is. Ezek leadási határideje 2022.12.30. 

• A megvalósult projekt előnyeiről és hatásairól minimum 10 mondatban összefoglalva beszámol egy 
word formátumú dokumentumban, melynek leadási határideje 2023.01.10. 

 
11. Biztosítékok: 

 
• A támogatott fényelemek a fenntartási időszakon belül nem idegeníthetőek el/adhatóak bérbe.  
• A fényelemek megsemmisüléséért vagy értékcsökkenéséért a Pályázó, mint tulajdonos a felelős.  
• Amennyiben a fényelemben olyan károsodás történik, amely a rendeltetésszerű használatot 

megakadályozza vagy eltulajdonításra kerül, Pályázónak ezen események bekövetkezését követő 8 
napon belül bejelentést szükséges tennie Támogató felé.  

• A fenntartási időszak alatt elidegenített, bérbeadott vagy használhatatlanná vált fényelem esetében a 
Pályázó köteles a támogatásként átadott elemek számlán meghatározott teljes összegét visszafizetni.  

• A fenntartási időszak kezdete a fényelemek Támogató általi átadás dátuma a Pályázó felé, vége pedig 
2025.01.10. A fenntartási időszakban biztosítani kell a fényelemek rendeltetésszerű használatát. A 
fényelemekre a Támogató 3 év garanciát vállal. 

• A támogatási jogviszony lezárására a fenntartási időszak lejáratát követően kerül sor. A jogviszony akkor 
zárható le, ha az elszámolás hiánytalanul megtörtént és a Pályázó a pályázatban foglalt feltételeket 
teljesítette. 
 

 

 


