Módosult az Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztését támogató felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című (GINOP-7.1.2-15 kódszámú) felhívás módosításra
került az alábbiak szerint:
Módosult
Eredeti szöveg
Fejezet/Alpont
1.1

nem tartalmazta

Módosult szöveg
új szövegrész:
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási
támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

kérelmek

1.2.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
tervezett keretösszeg 15,6 milliárd Ft.
keretösszeg 10,3 milliárd Ft.1

4.3.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium
Lábjegyzet: A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162§. értelmében
2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium.

5.4.

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.

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 Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet
közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként kedvezményezett
1

A felhívás kerete 15,6 Milliárd forintról 10,3 Milliárd forintra az 1006/2016 (I.18) Korm. határozat alapján módosult.

megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a
szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A
szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével.

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 igénybevételének
lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő
közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §- Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő
ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában
jogosult.
foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete kifizetésétől számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az
előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel
elszámolni.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a
Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a
szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon
belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más
körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a
támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben
történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől
számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges
benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított
3 éven belül az előleggel elszámolni.
A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését
követően haladéktalanul el kell számolni.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett
nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott
kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni
ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű
felhasználását bizonyítja.

Lábjegyzet: A 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelettel megállapított 119. §
(1) bekezdését, 1. melléklet 134/B.1. pontját, csak a 160/2018. (IX. 7.)
Korm. rendelet hatálybalépését követően megindítandó közbeszerzési

eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell alkalmazni.
5.6

nem tartalmazta

új szövegrész:
KMR-ben felmerülő költségek
Azon Közép-magyarországi régióban felmerülő tevékenységek
költségei, melyek hatásukat a konvergencia régiókban fejtik ki a
1303/2013/EU Rendelet, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően
elszámolható költségnek minősülnek. A Közép-magyarországi régióban
felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes
kimutatását a Kedvezményezett kötelessége vezetni, az erről készült
analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések alkalmával
az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi
aggregált összegét szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden
következő év január 31-ig.

5.9.1

nem tartalmazta

új szövegrész Regionális beruházási támogatás vonatkozásában:
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg,
a regionális beruházási támogatás visszafizetésének terhe mellett
1. nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző
két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe,
amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg
kívánja valósítani, és
2. nyilatkozat formájában kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább
két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a
létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló
beruházást meg kívánja valósítani.
Áttelepítésnek minősül, ha
- a támogatást igénylő vagy a vele egy vállalatcsoportba tartozó
jogalany azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az

EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található
létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik
szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol
a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék
vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat
szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti
ki, és
- a támogatást igénylő vagy a vele egy vállalatcsoportba tartozó
jogalany valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott
azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.

6.

nem tartalmazta

új szövegrész:
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem
szükséges a piaci ár alátámasztása.
A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek
azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést
alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell
benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság
helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Lábjegyzet:
A 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti 2. sz. melléklet 1.
pontjában foglaltaknak megfelelően módosított 272/2014. (XI.5.)
Korm.rendelet 5. sz. mellékletének 2.3.2.5. pontja alapján 2018.
szeptember 8-tól hatályos előírás, és ettől a naptól teljesítendő

kritérium.
Lábjegyzet:
A 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti 2. sz. melléklet 1.
pontjában foglaltaknak megfelelően módosított 272/2014. (XI.5.)
Korm.rendelet 5. sz. mellékletének 2.3.2.5a. pontja alapján 2018.
szeptember 8-tól hatályos előírás, és ettől a naptól teljesítendő
kritérium
7.

nem tartalmazta

új szövegrész:

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
projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait
- a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban
szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.
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 döntés-előkészítési 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: Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet
(általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2017. november 30-án lezárult.

