
Tájékoztató de minimis támogatásról 
 
Mőködési támogatás „B” komponens ” keretében nyújtott támogatások kizárólag csekély összegő 
támogatás formájában nyújthatók, amennyiben az EUMSz 107. cikk szerinti gazdasági 
tevékenységhez (gazdasági célú fejlesztéshez, illetıleg az EUMSz 107. cikke szerinti állami 
támogatást tartalmazó nyertes ETE pályázatának önerejéhez) veszi igénybe a támogatást a pályázó. 
 
Ebben az esetben a nyújtott támogatás csekély összegő támogatásnak minısül, amelyet kizárólag az 
Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegő (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL 
L 379/5. 2006.12.28.) (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet 
nyújtani. 
 
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt támogatás 
támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200. 000 eurónak, 
a közúti szállítási ágazat esetében a 100. 000 eurónak megfelelı forintösszeget. Minden egyes új 
csekély összegő (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elızı két 
pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. 
 
A csekély   összegő   (de   minimis)   támogatás   ugyanazon   elszámolható   költségek 
vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg 
meghaladná a támogatási   intenzitás  a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi  
rendeletében   vagy  az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. 
 
A támogatás odaítélését megelızıen az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában 
készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére a vállalkozás által a megelızı két pénzügyi 
évben és a folyamatban lévı pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegő (de minimis) 
támogatásról 
 
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követı 10 évig meg kell 
ıriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegő 
támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül 
információt kell szolgáltatni. 
 
Csekély összegő (de minimis) támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az 
alábbi kivételekkel: 
a) a 104/2000/EK tanácsi  rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó 
tevékenységet végzı vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
b) a Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termelésével foglalkozó 
vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
c) a Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek feldolgozásában és 
forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben: 
1. amennyiben a támogatás összege az elsıdleges termelıktıl beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 
2. amennyiben a támogatás az elsıdleges termelıknek történı teljes vagy részleges továbbítástól 
függ; 
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek 
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
értékesítési  hálózat    kialakításával     és mőködtetésével vagy exporttevékenységgel 
összefüggésben felmerülı egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás; 
e)  az import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatás;  
f)  az 1407/2002/EK rendelet értelmében a  szénágazatban tevékenységet folytató  vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás; 
g) a teherszállító  jármővek   megvásárlására   a   kereskedelmi fuvarozás terén mőködı vállalkozások 
számára nyújtott támogatás; 
h)   a nehéz helyzetben lévı vállalkozásoknak nyújtott támogatás.” 
 
 


