
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.39903 (2014/X)

Členský štát Rumunsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) Romania
-

Orgán poskytujúci pomoc Ministerul Fondurilor Europene
Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, România, 
www.fonduri-ue.ro

Názov opatrenia pomoci Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii
realizate de IMM si intreprinderi mari

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

ORDIN al ministrului fondurilor europene nr. 1.056 din 16 octombrie 2014
privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi
mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient",
domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru
concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM
şi întreprinderi mari", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea
competitivităţii economice" publicat in monitorul oficial nr. 767 din 22 octombrie
2014 

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 22.10.2014 - 31.12.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva Výroba kovových konštrukcií; okrem strojov a zariadení
Výroba kovových konštrukcií
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Výroba kovových dverí a okien
Výroba nádrží; zásobníkov a kontajnerov z kovu
Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
Výroba ostatných nádrží; zásobníkov a kontajnerov z kovu
Výroba parných kotlov; okrem kotlov ústredného kúrenia
Výroba parných kotlov; okrem kotlov ústredného kúrenia
Kovanie; lisovanie; razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Kovanie; lisovanie; razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie
Opracovanie a povrchová úprava kovov
Obrábanie
Výroba nožiarskych výrobkov; náradia a železiarskeho tovaru
Výroba nožiarskych výrobkov
Výroba zámkov a pántov
Výroba náradia
Výroba ostatných kovových výrobkov
Výroba obalov z ľahkých kovov
Výroba drôtených výrobkov; reťazí a pružín
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Výroba počítačových; elektronických a optických výrobkov
Výroba elektronických komponentov a dosiek
Výroba elektronických komponentov
Výroba montovaných elektronických dosiek
Výroba počítačov a periférnych zariadení
Výroba počítačov a periférnych zariadení
Výroba komunikačných zariadení
Výroba komunikačných zariadení
Výroba spotrebnej elektroniky
Výroba spotrebnej elektroniky
Výroba nástrojov a zariadení na meranie; testovanie a navigovanie; hodín a
hodiniek
Výroba nástrojov a zariadení na meranie; testovanie a navigovanie
Výroba hodín a hodiniek



Výroba prístrojov na ožarovanie; elektromedicínskych a elektroterapeutických
prístrojov
Výroba prístrojov na ožarovanie; elektromedicínskych a elektroterapeutických
prístrojov
Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
Výroba magnetických a optických médií
Výroba magnetických a optických médií
Výroba elektrických zariadení
Výroba elektrických motorov; generátorov; transformátorov a elektrických
distribučných a kontrolných zariadení
Výroba elektrických motorov; generátorov a transformátorov
Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
Výroba batérií a akumulátorov
Výroba batérií a akumulátorov
Výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení
Výroba optických káblov
Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Výroba elektrických svietidiel
Výroba elektrických svietidiel
Výroba zariadení pre domácnosti
Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
Výroba ostatných elektrických zariadení
Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
Výroba ostatných elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba strojov na všeobecné účely
Výroba motorov a turbín; okrem motorov pre lietadlá; autá a bicykle
Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Výroba zariadení na kvapalný pohon
Výroba iných čerpadiel a kompresorov
Výroba iných kohútikov a ventilov
Výroba ložísk; ozubených kolies; prevodových a ovládacích prvkov
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely
Výroba rúr; pecí a horákov k peciam
Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych
zariadení)
Výroba ručného náradia na mechanický pohon
Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Výroba strojov na tvarovanie kovov a obrábanie
Výroba strojov na obrábanie kovov
Výroba ostatných strojov na obrábanie
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely
Výroba strojov pre metalurgiu
Výroba strojov pre baníctvo; ťažbu a stavebníctvo
Výroba upínadiel; strojných skrutiek
Výroba strojov na spracovanie potravín; nápojov a tabaku
Výroba strojov pre textilný; odevný a kožiarsky priemysel
Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
Výroba motorových vozidiel; návesov a prívesov
Výroba motorových vozidiel
Výroba motorových vozidiel
Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
Výroba dopravných prostriedkov i. n.
Výroba motocyklov
Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
Výroba nábytku



Výroba nábytku
Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
Výroba kuchynského nábytku
Výroba matracov
Výroba ostatného nábytku
Iná výroba
Výroba šperkov; bižutérie a podobných predmetov
Razenie mincí
Výroba šperkov a podobných predmetov
Výroba bižutérie a podobných predmetov
Výroba hudobných nástrojov
Výroba hudobných nástrojov
Výroba športových potrieb
Výroba športových potrieb
Výroba hier a hračiek
Výroba hier a hračiek
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Výroba i. n.
Výroba metiel a kief
Ostatná výroba i. n.
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD; ODPADY
A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber; úprava a dodávka vody
Zber; úprava a dodávka vody
Zber; spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Recyklácia materiálov
Demontáž vrakov
Recyklácia triedených materiálov
Dobývanie železných rúd
Dobývanie železných rúd
Dobývanie neželezných rúd
Dobývanie kovových rúd
Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Dobývanie kameňa; piesku a ílu
Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa; vápenca; sadrovca; kriedy a
bridlice
Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
Ťažba a dobývanie i. n.
Ťažba chemických a hnojivových minerálov
Ťažba soli
Iná ťažba a dobývanie i. n.
Pomocné činnosti pri ťažbe
ŤAŽBA A DOBÝVANIE
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba textilu
Príprava a spriadanie textilných vlákien
Príprava a spriadanie textilných vlákien
Tkanie textilu
Tkanie textilu
Konečná úprava textilu
Konečná úprava textilu
Výroba ostatného textilu
Výroba pleteného a háčkovaného textilu
Výroba textilných výrobkov okrem odevov
Výroba kobercov a rohoží
Výroba ostatného technického a pracovného textilu
Výroba povrazov; šnúr; motúzov a sieťovín
Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
Výroba ostatného textilu i. n.
Výroba odevov
Výroba odevov okrem kožušinových odevov
Výroba kožených odevov
Výroba pracovných odevov
Výroba ostatného vrchného ošatenia
Výroba spodnej bielizne
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba ostatných odevov a doplnkov



Výroba kožušinových výrobkov
Výroba kožušinových výrobkov
Výroba pletených a háčkovaných odevov
Výroba pletených a háčkovaných pančúch
Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
Činenie a apretovanie kože; výroba kufrov; kabeliek; sediel a popruhov; úprava a
farbenie kože
Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
Výroba kufrov; kabeliek a podobných výrobkov; sediel a popruhov
Výroba obuvi
Výroba obuvi
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo
slamy a prúteného materiálu
Pilovanie a hobľovanie dreva
Pilovanie a hobľovanie dreva
Výroba výrobkov z dreva; korku; slamy a hobľovanie materiálu
Výroba dosiek a drevených panelov
Odlievanie ľahkých kovov
Výroba podlahových parkiet
Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska
Výroba drevených kontajnerov
Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku; slamy a prúteného
materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Výroba celulózy; papiera a lepenky
Výroba celulózy
Výroba papiera a lepenky
Výroba výrobkov z papiera a lepenky
Výroba vlnitého papiera a lepenky a krabíc z papiera a lepenky
Výroba výrobkov pre domácnosť; hygienické a toaletné výrobky
Výroba papiernických potrieb
Výroba tapiet
Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
Výroba elektroinštalačných zariadení
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Tlač a služby súvisiace s tlačou
Tlač novín
Iná tlač
Služby pre tlač a média
Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
Reprodukcia záznamových médií
Reprodukcia záznamových médií
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných chemikálií; priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
(zmesí); plastov a syntetického kaučuku v primárnej forme
Výroba priemyselných plynov
Výroba farbív a pigmentov
Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
Výroba ostatných základných organických 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 pesticídov a iných agrochemických produktov
Výroba farieb; lakov a podobných náterov; tlačiarenských farieb a tmelov
Výroba farieb; lakov a podobných náterov; tlačiarenských farieb a tmelov
Výroba mydla a pracích prostriedkov; čistiacich a leštiacich prípravkov;
parfumérskych a toaletných prípravkov
Výroba mydla a pracích prostriedkov; čistiacich a leštiacich prípravkov
Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
Výroba ostatných chemických prípravkov
Výroba lepidiel
Výroba éterických olejov
Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba základných farmaceutických výrobkov
Výroba základných farmaceutických výrobkov
Výroba farmaceutických prípravkov
Výroba farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba výrobkov z gumy
Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík



Výroba ostatných výrobkov z gumy
Výroba plastových výrobkov
Výroba plastových dosiek; fólií; hadíc a profilov
Výroba plastových obalov
Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Výroba ostatných plastových výrobkov
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba skla a výrobkov zo skla
Výroba plochého skla
Tvarovanie a spracovanie plochého skla
Výroba dutého skla
Výroba sklenených vlákien
Výroba a spracovanie ostatného skla; vrátane technického skla
Výroba žiaruvzdorných výrobkov
Výroba žiaruvzdorných výrobkov
Výroba stavebného materiálu z hliny
Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
Výroba tehál; obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
Výroba ostatných porcelánových a keramických výrobkov
Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
Výroba keramického sanitárneho vybavenia
Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
Výroba ostatných technických keramických výrobkov
Výroba ostatných keramických výrobkov
Výroba cementu; vápna a sadry
Výroba cementu
Výroba vápna a sadry
Výroba betónových výrobkov; cementu a sadry
Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
Výroba transportného betónu
Výroba malty
Výroba cementových vlákien
Výroba ostatných výrobkov z betónu; sadry a cementu
Rezanie; tvarovanie a konečná úprava kameňa
Rezanie; tvarovanie a konečná úprava kameňa
Výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i.n;
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov; i. n.
Výroba brúsnych výrobkov
Výroba drahých a ostatných neželezných kovov
Výroba drahých kovov
Výroba hliníka
Výroba olova; zinku a cínu
Výroba medi
Výroba ostatných neželezných kovov
Výroba jadrového paliva
Odlievanie kovov
Odlievanie ostatných neželezných kovov

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

Fondul European de Dezvoltare Regionala - RON 387.000.000,00 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška pomoci

v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP (čl. 17 – 18 – 19 – 20) 50 %

 



 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/Schema_ajutor_de_stat_OMFE_1056_16X2014.pdf


