28 de Março de 2014

Incentives News Flash n.º 6/2014
Create value with public funding
Alterações às linhas
orientadoras para a utilização
dos instrumentos de apoio ao
investimento na Região
Autónoma da Madeira (“RAM”)
Foi publicado o Decreto Legislativo Regional
n.º 1/2014/M, de 27 de Março, o qual veio
alterar o período fixado para a vigência das
condições e regras a observar na RAM pelos
instrumentos de apoio de 2007-2013, até à
data limite de 30 de Junho de 2014, inclusive,
de acordo com as Orientações relativas aos
auxílios estatais com finalidade regional para
2014-2020.
O presente diploma veio ainda clarificar que os
limites dos auxílios estatais com finalidade
regional para o período de 2007 a 30 de Junho
de 2014 não podem ser superiores aos limites
máximos constantes do mapa nacional dos
auxílios estatais com finalidade regional para o
período 2007-2013.
Para mais detalhes, consulte o Decreto
Legislativo Regional n.º 1/2014/M, de 27 de
Março.
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