
Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.39903 (2014/X)

Členský stát Rumunsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) Romania
-

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

Název opatření podpory Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii
realizate de IMM si intreprinderi mari

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní
úřední vyhlášení)

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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 22.10.2014 - 31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; kromě strojů a zařízení
Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Výroba kovových dveří a oken
Výroba kovových nádrží; zásobníků a podobných nádob
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
Výroba ostatních kovových nádrží; zásobníků a podobných nádob
Výroba parních kotlů; kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba parních kotlů; kromě kotlů pro ústřední topení
Kování; lisování; ražení; válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Kování; lisování; ražení; válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků; nástrojů a železářských výrobků
Výroba nožířských výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních kovodělných výrobků
Výroba drobných kovových obalů
Výroba drátěných výrobků; řetězů a pružin
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektronických součástek
Výroba osazených elektronických desek
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba komunikačních zařízení
Výroba komunikačních zařízení
Výroba spotřební elektroniky
Výroba spotřební elektroniky
Výroba měřicích; zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných
přístrojů
Výroba měřicích; zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba časoměrných přístrojů



Výroba ozařovacích; elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
Výroba ozařovacích; elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba magnetických a optických médií
Výroba magnetických a optických médií
Výroba elektrických zařízení
Výroba elektrických motorů; generátorů; transformátorů a elektrických
rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba elektrických motorů; generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba baterií a akumulátorů
Výroba baterií a akumulátorů
Výroba elektrického vedení a elektroinstalačních zařízení
Výroba kabelů z optických vláken
Výroba ostatních elektronických a elektrických vodičů a kabelů
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba motorů a turbín; kromě motorů pro letadla; automobily a motocykly
Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla; kromě motocyklů
Výroba hydraulických zařízení
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
Výroba ostatních potrubních armatur
Výroba ložisek; ozubených kol; převodů a hnacích prvků
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba pecí a hořáků pro topeniště
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba kancelářských strojů a zařízení; kromě počítačů a periferních zařízení
Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Výroba kovoobráběcích strojů
Výroba ostatních obráběcích strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba strojů pro metalurgii
Výroba strojů pro těžbu; dobývání a stavebnictví
Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
Výroba strojů na výrobu potravin; nápojů a zpracování tabáku
Výroba strojů na výrobu textilu; oděvních výrobků; výrobků z usní
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů); přívěsů a návěsů
Výroba motorových vozidel; kromě motocyklů
Výroba motorových vozidel; kromě motocyklů
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla; kromě
motocyklů
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla; kromě motocyklů
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba motocyklů
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba nábytku
Výroba nábytku
Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů



Výroba kuchyňského nábytku
Výroba matrací
Výroba ostatního nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl
Výroba klenotů; bižuterie a příbuzných výrobků
Ražení mincí
Výroba klenotů a příbuzných výrobků
Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
Výroba hudebních nástrojů
Výroba hudebních nástrojů
Výroba sportovních potřeb
Výroba sportovních potřeb
Výroba her a hraček
Výroba her a hraček
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Zpracovatelský průmysl j. n
Výroba košťat a kartáčnických výrobků
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Opravy a instalace strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI
VODAMI; ODPADY A SANACEMI
Shromažďování; úprava a rozvod vody
Shromažďování; úprava a rozvod vody
Sběr; příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu
využití
Zpracování odpadů k dalšímu využití
Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení
Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití
Těžba železných rud
Těžba železných rud
Těžba neželezných rud
Těžba rud
Těžba ostatních neželezných rud
Ostatní těžba a dobývání
Dobývání kamene; písků a jílů
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely; vápence; sádrovce; křídy a
břidlice
Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
Těžba a dobývání j. n.
Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
Těžba soli
Ostatní těžba a dobývání j. n.
Podpůrné činnosti při těžbě
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Výroba textilií
Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Tkaní textilií
Tkaní textilií
Konečná úprava textilií
Konečná úprava textilií
Výroba ostatních textilií
Výroba pletených a háčkovaných materiálů
Výroba konfekčních textilních výrobků; kromě oděvů
Výroba koberců a kobercových předložek
Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba lan; provazů a síťovaných výrobků
Výroba netkaných textilií a výrobků z nich; kromě oděvů
Výroba ostatních textilií j. n.
Výroba oděvů
Výroba oděvů; kromě kožešinových výrobků
Výroba kožených oděvů
Výroba pracovních oděvů
Výroba ostatních svrchních oděvů
Výroba osobního prádla
Výroba usní a souvisejících výrobků
Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
Výroba kožešinových výrobků



Výroba kožešinových výrobků
Výroba pletených a háčkovaných oděvů
Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba brašnářských a sedlářských
výrobků; zpracování a barvení kožešin
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
Výroba brašnářských; sedlářských a podobných výrobků
Výroba obuvi
Výroba obuvi
Zpracování dřeva; výroba dřevěných a korkových výrobků; kromě nábytku;
výroba proutěných a slaměných výrobků
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba dřevěných; korkových; proutěných a slaměných výrobků
Výroba dýh a desek na bázi dřeva
Odlévání lehkých kovů
Výroba sestavených parketových podlah
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba dřevěných obalů
Výroba ostatních dřevěných výrobků; kromě nábytku; výroba ostatních
korkových; proutěných a slaměných výrobků
Výroba papíru a výrobků z papíru
Výroba buničiny; papíru a lepenky
Výroba buničiny
Výroba papíru a lepenky
Výroba výrobků z papíru a lepenky
Výroba vlnitého papíru a lepenky; papírových a lepenkových obalů
Výroba domácích potřeb; hygienických a toaletních výrobků z papíru
Výroba kancelářských potřeb z papíru
Výroba papírových tapet
Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
Výroba elektroinstalačních zařízení
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Tisk a činnosti související s tiskem
Tisk novin
Ostatní tisk
Příprava tisku a digitálních dat
Vázání a související činnosti
Rozmnožování nahraných nosičů
Rozmnožování nahraných nosičů
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba základních chemických látek; hnojiv a dusíkatých sloučenin; plastů a
syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba technických plynů
Výroba barviv a pigmentů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Výroba plastů v primárních formách
Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Výroba nátěrových barev; laků a jiných nátěrových materiálů; tiskařských barev a
tmelů
Výroba nátěrových barev; laků a jiných nátěrových materiálů; tiskařských barev a
tmelů
Výroba mýdel; detergentů; čisticích a lešticích prostředků; parfémů a toaletních
přípravků
Výroba mýdel; detergentů a čisticích a lešticích prostředků
Výroba parfémů a toaletních přípravků
Výroba ostatních chemických výrobků
Výroba klihů
Výroba vonných silic
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Výroba základních farmaceutických výrobků
Výroba základních farmaceutických výrobků
Výroba farmaceutických přípravků
Výroba farmaceutických přípravků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba pryžových výrobků



Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
Výroba ostatních pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Výroba plastových desek; fólií; hadic; trubek a profilů
Výroba plastových obalů
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Výroba ostatních plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba skla a skleněných výrobků
Výroba plochého skla
Tvarování a zpracování plochého skla
Výroba dutého skla
Výroba skleněných vláken
Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického
Výroba žáruvzdorných výrobků
Výroba žáruvzdorných výrobků
Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
Výroba keramických obkladaček a dlaždic
Výroba pálených zdicích materiálů; tašek; dlaždic a podobných výrobků
Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a
ozdobných předmětů
Výroba keramických sanitárních výrobků
Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
Výroba ostatních technických keramických výrobků
Výroba ostatních keramických výrobků
Výroba cementu; vápna a sádry
Výroba cementu
Výroba vápna a sádry
Výroba betonových; cementových a sádrových výrobků
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
Výroba betonu připraveného k lití
Výroba malt
Výroba vláknocementových výrobků
Výroba ostatních betonových; cementových a sádrových výrobků
Řezání; tvarování a konečná úprava kamenů
Řezání; tvarování a konečná úprava kamenů
Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
Výroba brusiv
Výroba a hutní zpracování drahých a jiných neželezných kovů
Výroba a hutní zpracování drahých kovů
Výroba a hutní zpracování hliníku
Výroba a hutní zpracování olova; zinku a cínu
Výroba a hutní zpracování mědi
Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
Zpracování jaderného paliva
Slévárenství
Odlévání ostatních neželezných kovů

Kategorie příjemce MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu RON 450 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních prostředků
Společenství

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

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše podpory v

národní měně

Malé a střední podniky–
příplatky v %



Podpora malých a středních podniků (články 17, 18, 19, 20) 50 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/Schema_ajutor_de_stat_OMFE_1056_16X2014.pdf


