Fogalomtár
A MECENATÚRA pályázathoz
1.) De minimis támogatásra vonatkozó rendelkezések:
A de minimis támogatásra vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély
összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28.) tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely
forrásból, csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt összeg támogatástartalma – három év
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelı forintösszeget. Bármely három
pénzügyi év idıszakában a közúti szállítás terén mőködı vállalkozás részére odaítélt csekély összegő
támogatás összege nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelı forintösszeget.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat
vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai;
b) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez
kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozások;
c) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek feldolgozásával vagy
marketingjével kapcsolatos tevékenységet végzı vállalkozások, amennyiben:
1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre
2. vagy az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az
értékesítési hálózat kialakításával és mőködtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülı egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatás;
f) a szénipar vállalkozásai;
g) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkozások esetében.
h) nehéz helyzetben lévı vállalatok részére.
2.) Állami támogatásnak nem minısülı támogatásra vonatkozó rendelkezések::
A 2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály alapján a kutatási szervezetek elsıdleges
tevékenysége rendes körülmények között nem gazdasági természető. Ilyen az oktatás, független K+F
folytatása az ismeretek kibıvítése és a jobb megértés érdekében (ideértve az együttmőködési K+F-et),
kutatási eredmények terjesztése, technológiaátadásra irányuló tevékenységek (licenciák, a kutatási
szervezet által létrehozott tudás kezelésének melléktermékei vagy egyéb formái), amennyiben e
tevékenységek belsı természetőek és a belılük származó bevételt a kutatási szervezet elsıdleges
tevékenységeibe fektetik be ismét.
3.) Köztartozásmentes adózónak az minısül, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
•
A közzétételt megelızı hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és a
vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
•
Nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évül t adótartozása;
•
Nyilatkozata alapján a közzétételt megelızı hónap utolsó napjáig esedékes bevalási és
befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
•
Adószámát nem függesztették fel;
•
Nem áll csıdeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
•
Csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó
tartozása;
•
Ne minısül adó megfizetésére kötelezettnek.

4.) döntés-elıkészítésben közremőködı:
a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1)
bekezdés b) pontja szerint az a természetes személy, aki a) munkaviszony jellegő jogviszonyban vagy
polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés elıkészítésében,
b) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezı testület tagja
5.) döntéshozó: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerint 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint az a természetes személy, aki a) feladat-és hatásköre alapján
a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetıje vagy testület tagja, b)
feladat-és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a
támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezı szerv vezetıje vagy testület tagja
6.) kizárt közjogi tisztségviselı: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a
szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel
rendelkezı központi hivatal vezetıje, a regionális fejlesztési tanács által törvény elıírása alapján
létrehozott társaság vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív
Programok Közremőködı szervezetei vezetı tisztségviselıi és ellenırzı szervének tagjai

