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induló vállalkozások esetén a támogatás összege nem
haladhatja meg az 1.000.000,- Ft-ot.

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket és
Partnereinket, hogy a Széchényi Terv keretében
meghirdetett
tanácsadó-akkreditációs
eljárás
eredményeként

A támogatás igénylése egyszerű, amely során a
Program weboldalán történő regisztrációt követően
köthető tanácsadói szerződés, majd a támogatást célzó
pályázat Vállalati Tanácsadás Koordinációs Iroda
(„Koordinációs Iroda”) részére történő benyújtására
kerülhet sor. A támogatási rendszer előnye, hogy
lehetőség nyílik arra, hogy a tanácsadói munka
megkezdésére kizárólag a pozitív támogatói döntés
meghozatalát
követően
kerüljön
sor,
amely
minimalizálja ügyfeleink és partnereink támogatáshoz
való jutásának kockázatát. A pályázati feltételek
teljesítése esetén támogatási szerződés köthető, a
tanácsadói munka elvégzését követően a támogatási
folyamat pedig a projektzárási dokumentáció
Koordinációs Iroda részére történő benyújtásával zárul.
Mindezt követően kerülhet sor a támogatás összegének
ügyfeleink és partnereink részére történő átutalására.

a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda felvételt nyert az
akkreditált vállalati tanácsadók listájába,
és immáron az Ügyvédi Irodánk ügyfelei és partnerei is
élvezhetik az ezzel járó finanszírozási előnyöket.
Ügyvédi Irodánk megbízása esetén a „Vállalati
tanácsadás” pályázati konstrukció keretében ugyanis a
mikro-, kis- és középvállalkozások alkalomszerű,
projekt jellegű jogi tanácsadási szolgáltatásunkhoz
kapcsolódóan utólagosan
az ügyvédi megbízási díj akár 50%-át vissza nem
térítendő támogatás formájában visszakaphatják.
Az egyes gazdasági társaságok a Vállalati Tanácsadás
Program („Program”) keretében az Ügyvédi Irodánk
jogi tanácsadásához kapcsolódó pályázat útján
utólagosan minimálisan 100.000,- Ft, de legfeljebb
8.000.000,- Ft támogatást nyerhetnek el, azonban

Bővebb információkat a www.tanacsadastamogatas.hu
honlapon találhatnak a támogatás igénybe vételéről.

***
A fenti összefoglaló a figyelemfelkeltést szolgálja és nem tekinthető jogi tanácsadásnak. Kérjük, hogy konkrét kérdése
esetén forduljon bizalommal irodánk szakembereihez.

Bán és Karika Ügyvédi Társulás
1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden B. ép. 3. em.
Tel.: + 36 1 501 5360
Fax: + 36 1 501 5361
E-mail: office@ban-karika.hu
Web: www.ban-karika.hu

Szakmai partnereink:

The international legal network

