
Állami támogatási intézkedés bejelentése 
 

A Bizottsághoz 21/11/2012 -án/én bejelentés érkezett az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.
cikke szerinti támogatási intézkedésről. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a
bejelentett intézkedés az állami támogatások bizonyos típusainak kezelésére vonatkozó egyszerűsített
eljárásról szóló bizottsági közlemény (HL C 136, 16.06.2009, 3-12 o.) hatálya alá tartozhat.
A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy a tervezett intézkedéssel kapcsolatban esetlegesen
felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.A támogatási intézkedés főbb jellemzői a következők:
 
 
Támogatás sorszáma SA.35368

Tagállam Magyarország

A tagállam azonosító száma

Régió -
-

A támogatást nyújtó hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.
www.nfu.hu

A támogatási intézkedés címe Cultural Aid from the EEA and Norvegian Mechanism

Nemzeti jogalap - 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet egyrészről Izland, a Liechtensteini
Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között
2011. október 11.-én létrejött az EGT Finanszírozási Mechanizmus
2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás
kihirdetéséről (attached in English MOU EEA signed.pdf) - 236/2011. (XI. 15.)
Korm. rendelet a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló
együttműködési megállapodás kihirdetéséről (attached in English MOU NFM
signed.pdf) Tervezet: Kormány rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus
és Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási
rendjéről

Az értékelés javasolt közösségi
(jog)alapja

Az EUMSz. alapján közvetlenül jóváhagyva

Az intézkedés típusa Program

Létező támogatási intézkedés
módosítása
Időtartam 2013.01.01 - 2016.04.30

Érintett gazdasági ágazat(ok) Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa Összes cég

Költségvetés Teljes összeg: HUF 6.000,00 (millió)
Éves összeg: HUF 1.200,00 (millió)

Támogatási eszköz (közvetlen
támogatás, kamattámogatás, …)

Vissza nem térítendő támogatás

A bejelentett intézkedéshez kapcsolódó versenykérdéseket felvető észrevételeknek a közzétételt követő 10



A bejelentett intézkedéshez kapcsolódó versenykérdéseket felvető észrevételeknek a közzétételt követő 10
munkanapon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük, és tartalmazniuk kell ezen észrevételek bizalmas
adatokat nem tartalmazó változatát is, amelyet az érintett tagállam és/vagy egyéb érdekelt fél rendelkezésére
bocsátanak. Az észrevételeket az SA.35368 hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a
Bizottsághoz faxon, postai úton vagy e-mailben a következő címre:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
B-1049 Brussels
Fax (32-2) 296 12 42
Stateaidgreffe@ec.europa.eu


