Módosult a „GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek,
kapcsolatainak fejlesztése” című felhívás
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Intézmények
hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése” című (GINOP-3.4.2-VEKOP-15 kódszámú)
felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló
pont
megnevezé
se
3.2
3.4.1.1

5.4

Korábbi szöveg

Új szöveg

a 3.2. pont szerinti feltételekkel történő
piaci kapacitásértékesítés esetén túl
A projekt megvalósítása során legalább
évente
1
mérföldkövet
szükséges
tervezni. Az utolsó mérföldkövet a fizikai
befejezés dátumára kell tervezni.

a 3.4.1.1. pont szerinti feltételekkel történő
piaci kapacitásértékesítés esetén túl
A projekt megvalósítása során legalább 3
mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó
mérföldkövet a fizikai befejezés dátumára
kell tervezni.

A
közvetett
kedvezményezettek
ellátásához szükséges kapacitáson felüli
kapacitás piaci értékesítésére kizárólag
nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes pályázat és verseny útján
kerülhet sor. A kapacitásértékesítésből
származó bevételt át kell adni az
államnak, vagy azt az üzemeltető
kizárólag
a
fejlesztendő
hálózat
üzemeltetésére, karbantartására, továbbá
a
nem
gazdasági
tevékenységei
ellátására
és
ahhoz
kapcsolódó
fejlesztésekre fordíthatja.

A
közvetett
kedvezményezettek
ellátásához szükséges kapacitáson felüli
kapacitás piaci értékesítésére kizárólag
nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes pályázat és verseny útján kerülhet
sor. A kapacitásértékesítésből származó
bevételt át kell adni az államnak (amelyből
kizárólag a kapacitás értékesítéséhez
szükséges pályázat kiírásának költségeit
vonhatja le), vagy azt az üzemeltető
kizárólag
a
fejlesztendő
hálózat
üzemeltetésére,
karbantartására,
továbbfejlesztésére, továbbá a közvetett
kedvezményezettek ellátására és ahhoz
kapcsolódó fejlesztésekre fordíthatja.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén
a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési
eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti beszerzés
eredményeként
kötött
szerződésben
köteles biztosítani a szállító részére a
szerződés - tartalékkeret nélküli elszámolható összege 30%-ának megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél,
szállítói finanszírozás alkalmazása esetén
a támogatást igénylő a közbeszerzési
eljárás
eredményeként
megkötött
szerződésben köteles biztosítani a
szállító
részére
a
szerződés
tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkül számított - elszámolható összege
30%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói
finanszírozás
alkalmazása
esetén a támogatást igénylő közszféra
szervezet
a
közbeszerzési
eljárás
eredményeként megkötött szerződésben
köteles biztosítani a szállító részére a

Lábjegyzet:
A 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelettel

szerződés - tartalékkeret nélküli elszámolható
összege
50%-ának
megfelelő
mértékű
szállítói
előleg
igénylésének lehetőségét.
5.5.2 b) 13)
7.

optikai sötétszál használati díja

megállapított 119. § (1) bekezdését csak a
160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet
hatálybalépését követően megindítandó
közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre
irányuló eljárásokra kell alkalmazni.
optikai sötétszál használati díja és illetéke
A természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból
fakadó kötelezettségek
A támogatási kérelem benyújtásának célja,
hogy a támogatást igénylő - sikeres
elbírálás és támogató tartalmú támogatási
döntés esetén - a tervezett projekt
megvalósítására támogatási szerződést
kössön/ Támogató támogatói okiratot
állítson
ki.
A
támogatási kérelem
feldolgozásához szükséges, hogy a
Támogató a támogatást igénylő projektadatlapon
és
annak
mellékleteiben
feltüntetett
személyes
adatait
a
palyazat.gov.hu
honlapon
elérhető
Adatvédelmi
nyilatkozatban
szereplő
adatkezelési célok szerint - kezelje.1
A támogatást igénylő felelős azért, hogy –
az
általános
adatvédelmi
rendelet
előírásainak megfelelően – a projekt
adatlapon
és
annak
mellékleteiben
feltüntetett további érintettek (a támogatást
igénylő
és
esetleges
konzorciumi
partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak
nevében és érdekében eljáró más
személyek, valamint a projekt végső
kedvezményezettjei) személyes adatainak
a támogatást igénylő általi kezelése és a
fejlesztéspolitikai
intézményrendszer
számára történő rendelkezésre bocsátása
megfelelő jogalappal és az érintettek
megfelelő tájékoztatását követően történik.
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi
felhatalmazás, az érintettre vonatkozó

szerződéses kötelezettség, vagy az érintett
előzetes,
egyértelmű,
megfelelő
tájékoztatáson alapuló, önkéntes és
határozott
hozzájárulása
képezheti,
amelyben félreérthetetlen hozzájárulását
adja a rá vonatkozó személyes adatok
meghatározott célból és körben történő
kezeléséhez. Az érintettektől személyes
adatai kezeléséhez általános jelleggel
hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerint a támogatást igénylőnél a
Támogató helyszíni szemlét folytat le, a
fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra
kerülhet.
Ha
az
adatkezelés
jogszerűségével kapcsolatban a döntéselőkészítési folyamat bármely szakaszában
kétség merül fel, úgy a Támogató számára
a releváns dokumentumokat be kell
nyújtani.
A
Kedvezményezettnek
a
projekt
megvalósítási szakaszában is meg kell
felelnie a fenti előírásoknak.
Lábjegyzet:
1

Az adatkezelés jogalapja:
az (EU)
2016/679 rendelet (általános adatvédelmi
rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

