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EU-Statsstøtteret Peter L. Vesterdorf Hent PDF EU-statsstøtteret giver en detaljerer beskrivelse af gældende
ret på statsstøtteområdet, og dermed af de muligheder og begrænsninger, som gælder for offentlige instansers

adgang til at yde støtte til offentlige og private virksomheder. Bogen retter sig især mod de offentlige
myndigheder, rådgivere og offentlige og private virksomheder, der skal forholde sig til sager, som opfatter
aspekter af statsstøtteret.I bogen beskrives statsstøttereglerne og dermed statsstøtterettens veje og vildveje.
Der er lagt vægt på at beskrive de muligheder, som statsstøttereglerne indeholder. Bogen tjener ikke blot til
inspiration for politikere i regering og folketing, men også for kommuner, der f.eks. ønsker at tiltrække

virksomheder til lokalområdet ved at yde dem støtte. Bogen er også relevant for organisationer, som ønsker at
vurdere deres medlemsvirksomheders muligheder for at få gavn af potentialet i statsstøttereglerne.Bogen

medtager de allerseneste statsstøttebestemmelser udsendt af Kommissionen i slutningen af 2008 og
begyndelsen af 2009 med henblik på at imødegå den finansielle og økonomiske krise.

 

EU-statsstøtteret giver en detaljerer beskrivelse af gældende ret på
statsstøtteområdet, og dermed af de muligheder og begrænsninger,
som gælder for offentlige instansers adgang til at yde støtte til
offentlige og private virksomheder. Bogen retter sig især mod de

offentlige myndigheder, rådgivere og offentlige og private
virksomheder, der skal forholde sig til sager, som opfatter aspekter af

statsstøtteret.I bogen beskrives statsstøttereglerne og dermed
statsstøtterettens veje og vildveje. Der er lagt vægt på at beskrive de
muligheder, som statsstøttereglerne indeholder. Bogen tjener ikke

blot til inspiration for politikere i regering og folketing, men også for
kommuner, der f.eks. ønsker at tiltrække virksomheder til

lokalområdet ved at yde dem støtte. Bogen er også relevant for
organisationer, som ønsker at vurdere deres medlemsvirksomheders



muligheder for at få gavn af potentialet i statsstøttereglerne.Bogen
medtager de allerseneste statsstøttebestemmelser udsendt af

Kommissionen i slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009 med
henblik på at imødegå den finansielle og økonomiske krise.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=EU-Statsstøtteret&s=dkbooks

