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Pagalbos priemonės pavadinimas Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii
realizate de IMM si intreprinderi mari

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą
nacionalinį oficialųjį leidinį)

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 

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2014.10.22 - 2015.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Metalo gaminių; išskyrus mašinas ir įrenginius; gamyba
Konstrukcinių metalo gaminių gamyba
Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba
Metalinių durų ir langų gamyba
Metalinių cisternų; rezervuarų ir talpyklų gamyba
Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba
Kitų metalinių cisternų; rezervuarų ir talpyklų gamyba
Garo generatorių; išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus; gamyba
Garo generatorių; išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus; gamyba
Metalo kalimas; presavimas; štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija
Metalo kalimas; presavimas; štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija
Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas
Metalų apdorojimas ir dengimas
Mechaninis apdirbimas
Valgomųjų įrankių; kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba
Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba
Spynų ir vyrių gamyba
Kitų įrankių gamyba
Kitų metalo gaminių gamyba
Lengvųjų metalų taros gamyba
Vielos gaminių; grandinių ir spyruoklių gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; metalo gaminių gamyba
Kompiuterinių; elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba
Elektroninių komponentų gamyba
Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba
Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
Ryšių įrangos gamyba
Ryšių įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
Matavimo; bandymo; navigacinės ir kontrolės įrangos gamyba; įvairių tipų
laikrodžių gamyba
Matavimo; bandymo; navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba
Įvairių tipų laikrodžių gamyba



Švitinimo; elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
Švitinimo; elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
Elektros įrangos gamyba
Elektros variklių; generatorių; transformatorių bei elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba
Elektros variklių; generatorių ir transformatorių gamyba
Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
Baterijų ir akumuliatorių gamyba
Baterijų ir akumuliatorių gamyba
Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba
Skaidulinės optikos kabelių gamyba
Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba
Elektros apšvietimo įrangos gamyba
Elektros apšvietimo įrangos gamyba
Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba
Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
Kitos elektros įrangos gamyba
Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
Kitos elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Bendrosios paskirties mašinų gamyba
Variklių ir turbinų; išskyrus orlaivių; transporto priemonių ir motociklų variklius;
gamyba
Variklinių transporto priemonių ir jų dalių bei pagalbinių reikmenų gamyba
Hidraulinės energijos įrangos gamyba
Kitų siurblių ir kompresorių gamyba
Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba
Guolių; krumpliaračių; krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamyba
Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
Orkaičių; krosnių ir krosnių degiklių gamyba
Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba
Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba
Variklinių rankinių įrankių gamyba
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba
Metalo formavimo įrangos gamyba
Kitų staklių gamyba
Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba
Metalurgijos mašinų gamyba
Kasybos; karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamyba
Maisto; gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
Tekstilės; drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; specialiosios paskirties mašinų gamyba
Variklinių transporto priemonių; priekabų ir puspriekabių gamyba
Variklinių transporto priemonių gamyba
Variklinių transporto priemonių gamyba
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
Variklinių transporto priemonių ir jų elektros ir elektroninės įrangos gamyba
Variklinių transporto priemonių ir jų kitų dalių bei reikmenų gamyba
Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba
Motociklų gamyba
Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba
Kitos; niekur kitur nepriskirtos; transporto įrangos gamyba
Baldų gamyba
Baldų gamyba
Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba



Virtuvės baldų gamyba
Čiužinių gamyba
Kitų baldų gamyba
Kita gamyba
Papuošalų; juvelyrinių; bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
Monetų kalimas
Papuošalų; juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba
Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
Muzikos instrumentų gamyba
Muzikos instrumentų gamyba
Sporto reikmenų gamyba
Sporto reikmenų gamyba
Žaidimų ir žaislų gamyba
Žaidimų ir žaislų gamyba
Medicinos ir odontologijos prietaisų; instrumentų ir reikmenų gamyba
Medicinos ir odontologijos prietaisų; instrumentų ir reikmenų gamyba
Niekur kitur nepriskirta gamyba
Šluotų ir šepečių gamyba
Kita; niekur kitur nepriskirta; gamyba
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS; ATLIEKŲ TVARKYMAS IR
REGENERAVIMAS
Vandens rinkimas; valymas ir tiekimas
Vandens rinkimas; valymas ir tiekimas
Atliekų rinkimas; tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas
Medžiagų atgavimas
Mašinų duženų išmontavimas
Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
Geležies rūdų kasyba
Geležies rūdų kasyba
Spalvotųjų metalų rūdų kasyba
Metalų rūdų kasyba
Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba
Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
Akmens; smėlio ir molio karjerų eksploatavimas
Dekoratyvinio ir statybinio akmens; klinčių; gipso; kreidos ir skalūno karjerų
eksploatavimas
Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba
Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas
Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba
Druskos gavyba
Kita; niekur kitur nepriskirta; kasyba ir karjerų eksploatavimas
Kasybai būdingų paslaugų veikla
KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS
APDIRBAMOJI GAMYBA
Tekstilės gaminių gamyba
Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
Tekstilės audimas
Tekstilės audimas
Tekstilės apdaila
Tekstilės apdaila
Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba
Gatavų tekstilės dirbinių; išskyrus drabužius; gamyba
Kilimų ir kilimėlių gamyba
Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Virvių; lynų; virvelių ir tinklų gamyba
Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių; išskyrus
drabužius; gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba)
Drabužių; išskyrus kailinius drabužius; siuvimas (gamyba)
Odinių drabužių siuvimas
Darbo drabužių siuvimas
Kitų viršutinių drabužių siuvimas
Apatinių drabužių siuvimas
Odos ir odos dirbinių gamyba
Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba
Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba



Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
Pėdkelnių; triko; kojinių ir kitų panašių megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei
dirbinių gamyba
Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų; rankinių; balno reikmenų ir pakinktų
gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas
Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas
Lagaminų; rankinių ir panašių reikmenų; balno reikmenų ir pakinktų gamyba
Avalynės gamyba
Avalynės gamyba
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių; išskyrus baldus; gamyba; gaminių
iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
Medienos pjaustymas ir obliavimas
Medienos pjaustymas ir obliavimas
Gaminių ir dirbinių iš medienos; kamštienos; šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba
Lengvųjų metalų liejinių gamyba
Sumontuotų parketo grindų gamyba
Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
Medinės taros gamyba
Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos; šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
Plaušienos; popieriaus ir kartono gamyba
Plaušienos gamyba
Popieriaus ir kartono gamyba
Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba
Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba
Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba
Popierinių raštinės reikmenų gamyba
Sienų apmušalų (tapetų) gamyba
Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
Instaliacijos įtaisų gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos
Laikraščių spausdinimas
Kitas spausdinimas
Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla
Įrišimas ir susijusios paslaugos
Įrašytų laikmenų tiražavimas
Įrašytų laikmenų tiražavimas
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
Pagrindinių chemikalų; trąšų ir azoto junginių; pirminių plastikų ir pirminio
sintetinio kaučiuko gamyba
Pramoninių dujų gamyba
Dažiklių ir pigmentų gamyba
Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba
Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
Trąšų ir azoto junginių gamyba
Pirminių plastikų gamyba
Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
Dažų; lakų ir panašių dangų medžiagų; spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba
Dažų; lakų ir panašių dangų medžiagų; spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba
Muilo ir ploviklių; valiklių ir blizgiklių; kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
Muilo ir ploviklių; valiklių ir blizgiklių gamyba
Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
Kitų cheminių medžiagų gamyba
Klijų gamyba
Eterinio aliejaus gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; cheminių medžiagų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
Farmacinių preparatų gamyba
Farmacinių preparatų gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Guminių gaminių gamyba
Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir
atnaujinimas



Kitų guminių gaminių gamyba
Plastikinių gaminių gamyba
Plastikinių plokščių; lakštų; vamzdžių ir profiliuočių gamyba
Plastikinių pakuočių gamyba
Plastikinių statybos dirbinių gamyba
Kitų plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba
Plokščiojo stiklo gamyba
Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas
Tuščiavidurio stiklo gamyba
Stiklo pluoštų gamyba
Kito stiklo; įskaitant skirto techninėms reikmėms; gamyba ir apdorojimas
Ugniai atsparių gaminių gamyba
Ugniai atsparių gaminių gamyba
Statybinių medžiagų iš molio gamyba
Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba
Degto molio plytų; plytelių ir statybinių dirbinių gamyba
Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba
Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba
Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba
Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba
Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
Cemento; kalkių ir gipso gamyba
Cemento gamyba
Kalkių ir gipso gamyba
Betono; cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
Betono gaminių; skirtų statybinėms reikmėms; gamyba
Gipso gaminių; naudojamų statybinėms reikmėms; gamyba
Prekinio betono mišinio gamyba
Statybinių skiedinių gamyba
Fibrolito gamyba
Kitų betono; gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba
Akmens pjaustymas; tašymas ir apdailinimas
Akmens pjaustymas; tašymas ir apdailinimas
Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų
gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; nemetalo mineralinių produktų gamyba
Abrazyvinių gaminių gamyba
Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba
Tauriųjų metalų gamyba
Aliuminio gamyba
Švino; cinko ir alavo gamyba
Vario gamyba
Kitų spalvotųjų metalų gamyba
Branduolinio kuro perdirbimas
Metalų liejinių gamyba
Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba

Gavėjo rūšis MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma RON 450 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos
lėšomis 

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

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos suma

nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos
%

Pagalba MVĮ (17, 18, 19, 20 straipsniai) 50 %

 



 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/Schema_ajutor_de_stat_OMFE_1056_16X2014.pdf


