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Rendkívüli HírAdó
„Ipartelepítés” című pályázati kiírás a
közép-dunántúli régióban is
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Tájékoztatjuk, hogy várhatóan 2014 első negyedévében meghirdetésre kerül a korábbi nagy sikerű
„Ipartelepítés” című pályázati kiírás a közép-dunántúli régióban is. A pályázati felhívás jelenleg
társadalmi egyeztetés alatt áll, a tervezet alapján támogatás nyerhető el olyan termelő- és szolgáltató
tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztési projektek megvalósításához (új épület
létesítése, meglévő felújítása, átalakítása, bővítése), melyek Komárom-Esztergom, Veszprém és
Fejér megyék területén valósulnak meg.
A pályázat keretében az alap infrastrukturális és építési beruházások, a kapcsolódó eszközbeszerzések
költsége, illetve kisebb mértékben tájékoztatási és könyvvizsgálati tevékenységek költsége lesz
elszámolható. A tervezet szerint alapvető feltétel lesz legalább 35 új munkahely teremtése is. A pályázat
keretében igényelhető támogatás minimum támogatási összege 100 millió Ft, míg a maximum
összege 1000 millió Ft.

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