Kiválasztási Eljárásról Szóló Tájékoztató
A „Collision konferencián való részvétel: Express Innovation
Agency Zrt.” projekt támogatási pályázataihoz
(Projekt azonosítószáma: 2020-2.1.1-ED-2021-00182)

1. Bevezető
Az Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049678,
adószám: 26231019-2-41, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. továbbiakban
„XIA”) pályázatot nyújtott be a Közfinanszírozású támogatások a KFItv. 13.§ (3)
bekezdése alapján a 2020-2.1.1-ED-2021-00182 kapott projekt-azonosítószámmal.
(továbbiakban: „Pályázat”).
A Pályázat célja:
A Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy felkeltse a hazai startup
vállalkozások érdeklődését a kanadai piacban rejlő üzleti lehetőségek iránt. A 2022.
június 20–23. között, Torontóban tartandó Collision konferenciára (továbbiakban:
Rendezvény) történő szakmai kiutazás fókuszában az országimázs-építés, valamint
a külképviseletek és a külgazdasági attaséhálózat bevonásával a magyar
vállalkozások nemzetközi kapcsolatépítésben, befektetésszerzésben, külpiaci
terjeszkedésben és exporttevékenység előmozdításában való támogatás áll.

2. A támogatási konstrukció bemutatása
A támogatottak részére (továbbiakban: Támogatott) az Express Innovation Agency
VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: XIA)
vállalkozásonként két fő számára biztosít repülőjegyet, teljeskörű biztosítást, illetve
szálláshelyet. Továbbá az XIA biztosít a Támogatott számára saját kiállítói helyet, a
kiutazást megelőző felkészítést, valamint partnerek bevonásával szakmai
programokat.

3. Pályázatra jogosultak
Jelen Felhívásra (közvetlen kedvezményezettként) jelentkezést nyújthatnak be a
Magyarországon székhellyel bejegyzett vállalkozások az alábbiak szerint:
a) rendelkezik bemutatható termékkel és/vagy szolgáltatással,
b) rendelkezik partner- és/vagy ügyfélreferenciával,
c) rendelkezik működő weboldallal,
d) rendelkezik kész logóval,
e) a vállalkozás 5 évnél fiatalabb,
f) a vállalkozás nem rendelkezik 3 millió USD-t meghaladó tőkebevonással.

4. Kizáró okok
A pályázó automatikusan kizárásra kerül a pályázási folyamatból, ha a Felhívás 3.
pontjában leírt feltételek valamelyikének nem felel meg.

5. Kötelező vállalások
A XIA vállalja a támogatott vállalkozás (továbbiakban: Támogatott) számára:
a) a 2022. június 19-25. közötti időszakra, a Rendezvény helyszínére, Torontóba
történő kiutaztatás finanszírozását és az ezzel kapcsolatos teljeskörű
biztosítás költségeinek fedezését,
b) a 2022. június 19-25. közötti időszakra, a Rendezvény helyszíne
szempontjából releváns szálláshely biztosítását,
c) a 2022. június 19-25. közötti időszakra, a Rendezvény helyszínén kiállítói hely
biztosítását, ahol a kiválasztott vállalkozás termékét/szolgáltatását
bemutathatja,
d) a kiutazást megelőző szakmai felkészítés biztosítását,
e) a Támogatottra szabott szakmai programok szervezését partnerekkel
együttműködve.
A Támogatott által tett kötelező vállalások:
a) a Rendezvény időtartamán belül kiállítóként részt vesz a Rendezvényen,
b) megjelenik a szervezők által szervezett szakmai programokon,
c) közösségi média felületén (Facebook) és LinkedIn-oldalán posztol a
Rendezvényről, és az azt kiegészítő szakmai programokról, melyben
képeket jelenít meg, és megjelöli a következőket: Express Innovation
Agency (XI Agency), Hungarian Startup University Program (HSUP),
Magyarország
Kanadai
Nagykövetsége,
Magyarország
Torontói
Főkonzulátusa, Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA),
d) kitölti az XIA által küldött elégedettségi kérdőívet 2022. július 8-ig,
e) amennyiben visszamondja a részvételt a Rendezvényen, úgy előre jelzett
résztvevőként számla ellenében megtéríti a XIA részére „A Támogatott által
tett kötelező vállalások” 5-ös pontja során felmerülő költségeket,
f) rendelkezik a Kanadába történő beutazáshoz szükséges COVIDigazolvánnyal, valamint, amennyiben szükséges, önköltségen elvégezteti a
SARS-CoV-2 szűrésére alkalmas és a kanadai hatóságok által is elismerhető
PCR-tesztelést.
6. Pályázás rendje
A Támogatás elnyerésére történő pályázás elektronikusan, a jelentkezési űrlap
kitöltésével (ide kattintva) és a meghatározott dokumentumok feltöltésével
lehetséges. A jelentkezési űrlap a XIA honlapjáról is elérhető.
A Felhívásra való jelentkezés határideje: 2022. március 22.
A Pályázat értékelője: XIA.
A pályázat értékelése során szakmai támogatást nyújt: Magyarország Kanadai
Nagykövetsége, Magyarország Torontói Főkonzulátusa, Magyar Exportfejlesztési
Ügynökség, és annak torontói partnerirodája.
A beérkezett Pályázat kiértékelésének menete:

1) A beérkezett pályázatokat a XIA előszűri azt figyelembe véve, hogy azok
megfelelnek-e a Felhívás 3. pontjába foglalt követelményeknek.
2) Ezt követően a XIA, Magyarország Kanadai Nagykövetsége, Magyarország
Torontói Főkonzulátusa, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, annak
torontói partnerirodájával közösen külön-külön felállít egy 15 szereplős
preferenciasorrendet.
3) A listák összevetését követően a legjobb 12 Pályázó videóinterjún vesz részt.
Az interjú egy 3-5 perces angol nyelvű prezentációból, valamint az ezt
követő kérdések és válaszok szekcióból áll. Az interjúkat a XIA bonyolítja le,
azokat rögzíti, és megküldi a partnereknek értékelésre.
4) A XIA, illetve a partnerek külön-külön értékelik a 12 pályázót.
5) Az így felállított listákat a XIA összesíti, és kiválasztja a 10 Támogatottat,
valamint további 2 pályázót, akik abban az esetben válnak Támogatottá, ha
valamely eredeti Támogatott visszamondja a Rendezvényen való részvételt.

7. Panaszkezelés
Információkéréssel, illetve általános panasszal a felhívásra jelentkező Pályázó a
Felhívásban meghatározott elérhetőségen élhet.
Az Ávr. 102/D. §-a szerint a pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a
döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási
szerződések
megkötésére,
a
költségvetési
támogatás
folyósítására,
visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a
pályázati kiírásba, vagy a támogatást rendező okiratba ütközik.
A kifogást a XIA-nak kell címezni és e-mailen keresztül benyújtani az Ávr. 102/D. §a szerinti határidőben és tartalommal. A tartalmi értékeléssel szemben kifogásnak
helye nincs.

8. Ellenőrzés
A pályázatok kapcsán felmerült – a támogatással kapcsolatos - szabálytalansági
és elszámolási kockázatokat is teljes mértékben a XIA viseli, és amennyiben e
tekintetben visszafizetési kötelezettség is megállapításra kerül, azt a XIA köteles
teljesíteni.
A pályázati ellenőrzést a XIA végzi. Az ellenőrzés idejére a kedvezményezettnek
szükség szerint rendelkezésre kell állnia.
A projekt megvalósítási időszakát követően az alábbi kötelezettségek állnak fenn
mind a közvetlen, mind a közvetett kedvezményezett vonatkozásában:
1) ellenőrzéstűrési kötelezettség: az NKFI Hivatal, továbbá minden jogszabályban,
vagy bírósági vagy hatósági döntés által, továbbá szerződésben feljogosított
ellenőrző szervezet ellenőrzésének tudomásul vétele, és az abban való
közreműködési kötelezettsége a projekt megvalósítását követő 5 évig,

2) a kapcsolódó dokumentumok megőrzési
megvalósításától számított 10 évig.
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9. A támogató megnevezése
Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1077 Budapest, Wesselényi utca 16. II. em.

