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Rendkívüli HírAdó
Új regionális támogatási térkép
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 Magyarország elkészítette a 2014-2020-as Európai Uniós programozási
időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét, amely 2014. július 1. és 2020. december 31. között
nyújtható regionális beruházási támogatásokra állapít meg maximális támogatási intenzitást.
Az Európai Bizottságnak jóváhagyásra már benyújtott regionális támogatási térkép szerint a középmagyarországi régióban támogatás nem nyújtható (eddig Budapesten maximum 10%, Pest megyében maximum
30% volt a támogatási intenzitás), kivéve a kormányrendeletben meghatározott egyes településeken:



35%-os támogatási intenzitással nyújtható támogatás többek között Érd, Gödöllő, Gyál, Maglód,
Pécel, Ráckeve, Vác és Vecsés településeken és
20%-os támogatási intenzitással nyújtható támogatás Piliscsabán, Pilisjászfalun, Pilisvörösváron
és Solymáron.

Az észak-magyarországi (Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék), az észak-alföldi (SzabolcsSzatmár-Bereg,Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék), a dél-alföldi (Bács-Kiskun, Csongrád és Békés
megyék) és a dél-dunántúli régióban (Somogy, Tolna és Baranya megyék) 50% a maximális támogatás
intenzitás, a közép-dunántúli régióban (Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyék) 35%, míg a nyugatdunántúli régióban (Győr-Moson-Sopron, Zala és Vas megyék) 25%.
A felsorolt támogatási mértékek a kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, a középvállalkozások
esetén pedig 10 százalékponttal növelhetők.

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