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Rendkívüli HírAdó
Egyedi kormánydöntéssel megítélhető
támogatások
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2007-2013-as Európai uniós programozási időszak állami támogatási
szabályainak hatálya ez év végén lejár, amelyek közül csak egyes szabályokat hosszabbítanak meg
átmeneti jelleggel fél évvel. Ez a jogi helyzet a beruházást tervező vagy megvalósító, és egyedi
kormánydöntéssel megítélhető támogatás iránti igényt benyújtott vállalkozásokra is hatással lehet.
Amennyiben az Ön vállalkozása a jelenleg hatályos kormányrendelet (270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet)
alapján rendelkezik egyedi kormány döntéssel megítélhető támogatás iránt benyújtott igénnyel, úgy a
támogatási szerződés aláírására várhatóan 2014. június 30-ig lesz lehetősége, a vonatkozó uniós
háttérszabályozás ugyanis előreláthatólag ezen időpontig meghosszabbításra kerül.
Amennyiben azonban az Ön vállalkozása a korábbi szabályozás (8/2007. (I. 24.) GKM rendelet) alapján
nyújtotta még be támogatási igénylését és egészen mostanáig nem született meg a támogatást odaítélő
Kormánydöntés, akkor az erre nyitva álló végső határidő 2013. december 31-én jár le, mivel ezen magyar
rendelet uniós háttérszabálya nem került meghosszabbításra.
Amennyiben a fentiek alapján a Kormány támogatói döntésének megszületéséhez szükséges vállalati
feladatok végrehajtásában segítségére lehetünk, vagy a fentiekkel kapcsolatban kérdései, észrevételei
lennének, kérjük, forduljon szakértőinkhez.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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