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Rendkívüli HírAdó
Kedvező változások az EKD támogatás
igénybevételével kapcsolatban
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2015. december 30-tól jelentősen - túlnyomó részt kedvező
irányban - változtak az EKD támogatás igénybevételének feltételei. A legfontosabb változások az
alábbiak:
Tá


Az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régiók mellett már Vas, Veszprém
és Zala megyében megvalósuló beruházások esetében is elegendő 50 új munkahely létrehozása a
korábbi 100 helyett.



A fenti régiókban, valamint Vas, Veszprém és Zala megyében megvalósuló új gazdasági
tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetében már az 5 millió euró elszámolható
költségű projektekhez is igényelhető EKD támogatás.



A tudás-intenzív regionális szolgáltató központok létesítésére vagy bővítésére irányuló
beruházások esetében a támogatott régiókban már 50 újonnan létesített munkahely esetén
igénybe vehető támogatás.



Az új munkahelyek számába beszámíthatóak a beruházóval beszállítói szerződéses kapcsolatban
álló vállalkozásnál létrejövő és fenntartani kívánt munkahelyek is.



Üzleti terv elkészítése szükséges, amelyet ellenőriznek a támogatási szerződés megkötése előtt.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdései, észrevételei lennének,
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