
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008
zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88

zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.39743 (2014/X)

Členský štát Rumunsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) Romania
Článok 107 ods. 3 písm. a),Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, România
www.mfinante.ro

Názov opatrenia pomoci Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea
investiţiilor cu impact major în economie

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei
scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor
cu impact major în economie

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 01.10.2014 - 31.12.2020

Príslušné odvetvia hospodárstva Výroba ostatných potravinárskych výrobkov
Výroba motorových vozidiel; návesov a prívesov
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
Výroba dopravných prostriedkov i. n.
Výroba nábytku
Iná výroba
Zber; úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber; spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Demolačné a zemné práce
Elektrické; inštalačné a iné stavebno-montážne práce
Kompletizačné a dokončovacie práce
Pokrývačské práce
Skladovanie a uskladňovanie
Poštové služby a služby kuriérov
Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Nakladateľské činnosti
Výroba filmov; videozáznamov a televíznych programov;
príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Počítačové programovanie; poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Právne a účtovnícke činnosti
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a
analýzy
Vedecký výskum a vývoj



Vedecký výskum a vývoj
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné; vedecké a technické činnosti
Veterinárne činnosti
Činnosti cestovných agentúr; rezervačné služby cestovných
kancelárií a súvisiace činnosti
Bezpečnostné a pátracie služby
Činnosti súvisiace s údržbou budov a krajinnou úpravou
Administratívne; pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné
činnosti
Vzdelávanie
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná
starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Tvorivé; umelecké a zábavné činnosti
Činnosti knižníc; archívov; múzeí a ostatných kultúrnych
zariadení
Oprava počítačov; osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Ostatné osobné služby
Dobývanie kovových rúd
Dobývanie kameňa; piesku a ílu
Ťažba chemických a hnojivových minerálov
Ťažba soli
Iná ťažba a dobývanie i. n.
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba mlynských výrobkov; škrobu a škrobových výrobkov
Výroba pečiva a múčnych výrobkov
Výroba a príprava krmív pre zvieratá
Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a
iných fľaškových vôd
Tkanie textilu
Konečná úprava textilu
Výroba ostatného textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku;
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba priemyselných plynov
Výroba farbív a pigmentov
Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
Výroba plastov v primárnej forme
Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
Výroba farieb; lakov a podobných náterov; tlačiarenských farieb
a tmelov
Výroba mydla a pracích prostriedkov; čistiacich a leštiacich
prípravkov; parfumérskych a toaletných prípravkov



Výroba lepidiel
Výroba éterických olejov
Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
Výroba základných farmaceutických výrobkov a
farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovových konštrukcií
Výroba nádrží; zásobníkov a kontajnerov z kovu
Výroba parných kotlov; okrem kotlov ústredného kúrenia
Kovanie; lisovanie; razenie a valcovanie kovov; prášková
metalurgia
Opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie
Výroba nožiarskych výrobkov; náradia a železiarskeho tovaru
Výroba obalov z ľahkých kovov
Výroba drôtených výrobkov; reťazí a pružín
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Výroba počítačových; elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.

Typ príjemcu MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

RON 450 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva
 
 
 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii


