2. melléklet
MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP
 1052 Budapest, Váci u. 16/b      327-2020
NYILATKOZAT A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL
a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók műszaki fejlesztésének 2010. évi támogatására  
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a Pályázati Kérelem iktatószáma:		.………………………………………….
a Kedvezményezett hatályos jogi alapdokumentuma 
szerinti rövidített elnevezése: 		……….………………………………………….
a Kedvezményezett székhelye		…………………………………………..
a Kedvezményezett vállalkozói igazolvány száma / cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételt igazoló okirat száma:	…………………………………………...
a műsorszolgáltatás állandó megnevezése	:	…………………………………
a Kedvezményezett képviselőjének neve:	…………………………………………...

Alulírott, mint a kedvezményezett képviselője kijelentem, hogy az EUM Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelete alapján a támogatás igénybevételét megelőző két pénzügyi évben és a jelen pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímén A csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó, jelen nyilatkozat az odaítélt támogatásokra vonatkozik, függetlenül a valójában folyósításra került összegtől. 
Az EUM Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelete alapján a csekély összegű (de minimis) támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezettre ruházzák (támogatási döntés meghozatalának időpontja), (Amennyiben a Méditanácstól a támogatás odaítélésének időpontjában ugyanazon pályázati eljárásban másik pályázata is támogatásban részesül, annak (azoknak) „de minimis” összege jelen nyilatkozatba is már beszámitandó!)  a Kedvezményezett által igénybevett támogatás _________________ forint, a jelen pályázati eljárásban _____________________ forint A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap által küldött, a Médiatanács támogatásáról szóló írásbeli értesítésben rögzített támogatás összege rögzítendő.
, amelyek együttesen  nem haladják  meg a 200.000 eurónak (de minimis) megfelelő forint összeget. 
Kelt: ………………………………, 2010. ………………….hó ……………. napján.

……….………………                                                                          

       Kedvezményezett                                                        
        cégszerű aláírás  


Ellenjegyzés: 

……………….…………….…, a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat 
˙	az előírt formai követelményeknek mindenben megfelel, 
˙	azonosító adatai a támogatási célt egyértelműen meghatározzák,
˙	hiánytalanul kitöltött,
˙	a kedvezményezett által jegyzett.

A fenti nyilatkozat szerint három év vonatkozásában igénybevett és a jelen pályázati eljárásban igénybevett de minimis támogatás nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő összeget, ezért a szerződés megköthető 		
						                                        ………..…………………………….
									az Alap munkatársa

