URB:ICON PROJEKTPÁLYÁZAT
1. Nemzetközi városfejlesztési kiállítás és projektvásár
2012. április 18-20.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tisztelt Kiállítónk!
Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!
Szeretné, hogy a településükön a már befejezett beruházási projekt a széles
szakmai kör számára bemutatásra kerüljön, vagy akár ’megmérettessen’?
Nevezzen be Ön is az Urb:Icon kiállítás PROJEKTPÁLYÁZATÁRA!
Hagyományteremtő szándékkal szeretnénk életre hívni 2012-ben első alkalommal az
Urb:Icon Projektpályázatot, melynek a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt nyertesét
NAGYDÍJJAL jutalmazzuk.
A pályázatra az alábbi fő kategóriákban várjuk
jelentkezését:
- városmegújítás,
- falumegújítás,
- környezetvédelem, környezetgazdálkodás.

az

önkormányzatok

A pályázat értékelését a Magyar Urbanisztikai Társaság összefogásával, a téma
szakértői végzik majd:
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
- Magyar Építőművészek Szövetsége
- Magyar Mérnök Kamara
- Magyar Építész Kamara
- Magyar Ingatlanszövetség
Miben segíthet az elnyert Nagydíj?
Széles körben felhívja a figyelmet a megvalósult beruházásra.
Elősegítheti újabb befektető partnerek felkutatását.
Erősíti a marketingtevékenységet.
Rangot ad a beruházásnak, és a szakma szemében is elismerést jelent.
A kiállításon kiemelt figyelmet élveznek a nagydíjas termékek. A díjkiosztóra a
kiállítás ünnepélyes megnyitóján kerül sor, a kiállítás honlapján beszámolunk
a díjazottakról.
Jó példaként szolgál olyan önkormányzatok számára, akik bármilyen
befektetés, beruházás előtt állnak.
A pályázatok beküldése határideje: 2012. március 14.

Az Urb:Icon Projektpályázat részvételi feltételei
1. A pályázaton csak az Urb:Icon önkormányzati kiállítói vehetnek részt.
2. Pályázni bármely, a leadás pillanatában már megvalósult önkormányzati irányítás alatt
megvalósult projekttel lehet, amelynek eredményessége mérhető.
3. Nem lehet pályázni még meg nem valósult, be nem fejezett beruházással.
4. A Pályázati ívet 3, a mellékleteket 2-2 példányban kell kitölteni projektenként. A teljes
dokumentációt a csatolt mellékletekkel együtt a HUNGEXPO Zrt.-hez kell eljuttatni
személyesen, postai úton vagy e-mail-en.
Hungexpo Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levél: 1441 Budapest, Pf. 44.
E-mail: dugonics.eszter@hungexpo.hu, urbicon@hungexpo.hu
5. A kérdéseket kérjük egyértelműen és konkrétan megválaszolni. A pályázaton résztvevő
termék ismérveit oly módon kérjük megadni, hogy az azonosítás során a tévedés
lehetősége kizárható legyen.
6. Egy pályázatban csak egy beruházás szerepelhet.
7. A díjazott pályázat, minden további publikációjában és a róla szóló kommunikációkban
az évszámmal idézett díjazás ténye mindaddig felhasználható, ameddig a pályázat azonos
a korábban díjazottal.
8. A pályázat értékelését a Magyar Urbanisztikai Társaság végzi elismert szaktekintélyek
közreműködésével.
9. Kiállítási Nagydíjjal csak olyan pályázó beruházás, tűntethető ki, amely hazai és
nemzetközi vonatkozásban korszerűnek tekinthető.
10. A pályázónak érdemlegesen dokumentálnia kell a beruházás pontos paramétereit a
megfelelő dokumentumok csatolásával, mely a következőket jelenti:
- a beruházás részletes szöveges leírása,
- a média részére készített sajtószöveg (maximum 1250 karakter),
- műszaki leírások, dokumentáció, fotók, modellek, valamint egy prezentáció,
amelyből a bemutatott beruházás egyértelműen megítélhető.

Elbírálási szempontok
1. A Kiállítási Nagydíj odaítélésénél a zsűri a fenti dokumentumok elemzésével,
értékelésével az alábbi szempontok alapján hasonlítja össze a pályázatokat:
- a beadott dokumentumok teljessége,
- az elvárt és műszaki-gazdasági valamint használati érték jellemzők alapján
meghatározható kiemelkedő színvonal, minőség,
- milyen arányú és színvonalú szellemi és technikai munka, innovációs érték
testesül meg a beruházásban.
2. Milyen pozitív hatást ért el a beruházás a település mindennapjaiban?
3. Milyen környezetvédelmi szempontok érvényesültek a beruházás során?
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Beküldendő 3 példányban!

Kiállítás/Pavilon/Standszám:

NAGYDÍJ PÁLYÁZATI ÍV
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. által, az Urb:Icon szakkiállítás keretében
meghirdetett
NAGYDÍJ
pályázatán,
a
kiállításon
bemutatott
projektünkkel,
beruházásunkkal részt kívánunk venni.
A pályázati feltételeket ismerjük, és a bírálóbizottság döntésének alávetjük magunkat.
KIÁLLÍTÓ TELJES NEVE:
KAPCSOLATTARTÓ MUNKATÁRS NEVE:
BEOSZTÁSA:
CÍME:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

1. Projekt / beruházás megnevezése:

2. A projekt / beruházás részletes leírása:

3. Részt vett-e a termék korábbi vásárokon, kiállításokon? Hol? Mikor?
Milyen díjazásban részesült?

4. A projekt / beruházás innováció tartalma mely preferált területeken
jelentkezik:
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Tudomásul vesszük, hogy az értékelés folyamán nem vehetők figyelembe azok a
pályázatok, amelyek:
- a HUNGEXPO Zrt.-hez a 2012. március 14-i határidőig nem érkeztek be;
- az adatszolgáltatás során elégtelen adatokat tartalmaznak;
- a pályázati kérdőív minden pontjára nem adott pontonként választ, illetve az
ezekhez kapcsolódó szükséges dokumentumok megküldése elmarad.
A korrekt elbírálás érdekében javasoljuk minél komplettebb dokumentáció
összeállítását.
A pályázati n e v e z é s i d í j projektenként:

35.000 Ft + Á fa
Ezt a szolgáltatói számla tartalmazza és legkésőbb a kiállítás zárásáig
(2011. április 20-ig) kell kiegyenlíteni.

Csatolt dokumentumok, mellékletek felsorolása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beruházás leírása:
Dokumentációk:
Fotók:
Rajzok:
Sajtóanyag (max. 1250 karakter):
Egyéb, éspedig:

Kelt:

PH:
Cégszerű aláírás

Cégjegyzésre jogosult olvasható neve:
Beosztása:
Az elbírálók az adatokat bizalmasan kezelik!
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