Módosult a Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása
című kiemelt felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása” című (KÖFOP-2.3.2-VEKOP-2015
kódszámú) kiemelt felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg
-

1.1.
A Felhívás
indokoltsága és célja

- A különböző fajta „mapping” adatszolgáltatások: ezen az
információk képezik a HTMR ősadatait

A különböző fajta „mapping” adatszolgáltatások: ezen az információk
képezik a HTMR ősadatait és az on-line felmérési funkció
eredményeként megjelenő organikus piacfejlődés adatait (on-line
mapping);

Eredménytermékek:
1.1.
A Felhívás
indokoltsága és célja

Nem szereplő szövegrész.

(…)
-

3.1 Támogatható
tevékenységek

3.1.
Támogatható
tevékenységek
bemutatása

On-line mapping modul;

A Felhívásban foglalt felhívás specifikus szabályoktól,
valamint korlátoktól eltérni csak indokolt esetben, az Irányító
Hatóság külön engedélyével lehetséges, részletes és
megalapozott indoklással ellátott írásbeli kérelem alapján.

A Felhívásban foglalt felhívás specifikus szakmai előírásoktól, valamint
korlátoktól eltérni csak indokolt esetben, az Irányító Hatóság külön
engedélyével lehetséges, részletes és megalapozott indoklással ellátott írásbeli
kérelem alapján.

2.
Nyilvántartási feladatok kialakítása: magukba foglalják
a szolgáltatás mapping (újgenerációs hálózati és alacsonyabb
sávszélességet biztosító szolgáltatások országos szintű
nyilvántartása), az infrastruktúra mapping, az igény mapping
(lakossági, üzleti és közigazgatási végpontok igényeinek
országos nyilvántartása), a projekt mapping (a SZIP-hez tartozó

2.
Nyilvántartási feladatok kialakítása: magukba foglalják a szolgáltatás
mapping (újgenerációs hálózati és alacsonyabb sávszélességet biztosító
szolgáltatások országos szintű nyilvántartása), az infrastruktúra mapping, az
igény mapping (lakossági, üzleti és közigazgatási végpontok igényeinek országos
nyilvántartása), a projekt mapping (a SZIP-hez tartozó előtervek, pályázati-,
engedélyezési- és kivitelezési tervek) és vállalási mapping (szolgáltatói
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előtervek, pályázati-, engedélyezési- és kivitelezési tervek) és
vállalási mapping (szolgáltatói önfinanszírozásban megvalósuló
végpontok) adatainak nyilvántartását, illetve az ehhez tartozó
rendszerek (így a Központi Térinformatikai Adatbázis, a
hálózati logikai és fizikai nyilvántartó rendszerek, a
kisszolgáltatói ASP rendszer, valamint ezen rendszerek
kapcsolatainak és hozzáférési, illetve térinformatikai
publikációs felületeinek) kialakítását.

önfinanszírozásban megvalósuló végpontok) adatainak nyilvántartását, illetve az
ehhez tartozó rendszerek (így a Központi Térinformatikai Adatbázis, a hálózati
logikai és fizikai nyilvántartó rendszerek, a kisszolgáltatói ASP rendszer, valamint
ezen rendszerek kapcsolatainak és hozzáférési, illetve térinformatikai
publikációs felületeinek) kialakítását és az on-line mapping adatainak
nyilvántartását.

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése:
On-line mapping modul
3.2.
A projekt
műszaki-szakmai
tartalmával és a
megvalósítással
kapcsolatos elvárások

Az eredmény leírása:
Nem szereplő szövegrész.

A modul biztosítja az organikus piacfejlődés eredményeinek aggregálását és
megjelenítését.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke: 1 darab
Igazolás módja: átadás-átvétel, éles működés

3.3.2. A projekt
végrehajtására
rendelkezésre álló
időtartam

3.5.1.

Indikátorok

A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja: 2017.
december 31.
(…)
A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje a projekt fizikai befejezést követő 60 nap, de
legkésőbb 2018. március 2.
Célérték elérésének dátuma: projekt fizikai befejezése, de

A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja: 2018. június 30.
(…)
A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezést
követő 60 nap, de legkésőbb 2018. augusztus 29.

Célérték elérésének dátuma: projekt fizikai befejezése, de legkésőbb
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A
FINANSZÍROZÁSSAL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK

5.5
Az
elszámolható
költségek köre
Saját teljesítés

Korábbi szöveg

Új szöveg

legkésőbb 2017.12.31.

2018.06.30.

Célérték elérésének dátuma: kimeneti típusú mutató esetén:
projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2018.12.31.

Célérték elérésének dátuma: kimeneti típusú mutató esetén: projekt fizikai
befejezése, de legkésőbb 2018.06.30.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai
szerint a hiánypótlási határidőn belül lehetőség van írásbeli
vagy szóbeli egyeztetésre a hiánypótláshoz szükséges kérdések
kapcsán.
A Felhívásban foglalt felhívás specifikus szabályoktól, valamint
költség korlátoktól eltérni csak indokolt esetben, az Irányító
Hatóság külön engedélyével lehetséges, részletes és
megalapozott indoklással ellátott írásbeli kérelem alapján.
A saját teljesítés keretében végzett tevékenységek bekerülési
költségeit a piacon elérhető, ugyanilyen tartalmú
szolgáltatások árával szükséges összevetni. Az elemzésnek
alátámasztási módja, a feladatra készített – közbeszerzési
eljárásokban alkalmazott, azzal megegyező részletezettségű –
műszaki tartalom alapján bekért, legalább 3 db érvényes
indikatív ajánlat.
(…)
Továbbá az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása is
szükséges megkezdhető projekt esetében a támogatási
kérelem mellékleteként, nem megkezdhető projekt esetében
pedig legkésőbb a megvalósítás megkezdéséhez kapcsolódó
szerződésmódosítás keretében.
(…)
A saját teljesítés bekerülési költségének igazolására a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

Törlésre került.

A Felhívásban foglalt felhívás specifikus szakmai előírásoktól, valamint
korlátoktól eltérni csak indokolt esetben, az Irányító Hatóság külön
engedélyével lehetséges, részletes és megalapozott indoklással ellátott írásbeli
kérelem alapján.
A saját teljesítés keretében végzett tevékenységek bekerülési költségeit alá kell
támasztani. A saját teljesítés esetében elfogadható piaci ár alátámasztási
módok: a feladatra készített – közbeszerzési eljárásokban alkalmazott, azzal
megegyező részletezettségű – műszaki tartalom alapján bekért, legalább 3 db
érvényes indikatív ajánlat, továbbá a piaci ár igazolására szintén
alkalmazhatóak a Kbt.-ben, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben, valamint az
Európai Bizottság által kiadott „Útmutató az egyszerűsített költségelszámolási
lehetőségekről” című dokumentumban meghatározott egyéb piaci ár
alátámasztási módszertanok.
(…)
Továbbá az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása is szükséges
megkezdhető projekt esetében a támogatási kérelem mellékleteként, nem
megkezdhető projekt esetében pedig legkésőbb a megvalósítás megkezdéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítás keretében vagy legkésőbb az Irányító Hatóság
által előírt határidőben:
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igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően részletezett műszaki
tartalom alapján beszerzett, legalább 3 db érvényes indikatív
ajánlat

(…)
A saját teljesítés bekerülési költségének igazolására a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően részletezett műszaki tartalom
alapján beszerzett, legalább 3 db érvényes indikatív ajánlat, vagy a Kbt.-ben, a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben, valamint az Európai Bizottság által
kiadott „Útmutató az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségekről” című
dokumentumban meghatározott egyéb piaci ár alátámasztási
módszertanoknak megfelelően készült dokumentáció.

