
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.47319 (2017/X)

Stat membru Ungaria

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) Hungary
Articolul 107 alineatul (3) litera (a),Articolul 107 alineatul (3) litera
(c),Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Denumirea măsurii de ajutor Irinyi stratégia támogatásai

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
16/2015. (V. 29) NGm rendelet 1. melléklet 28a. sor Magyar Közlöny
2015. évi 74. szám

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 18.11.2016 - 30.06.2021

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Cultivarea cerealelor (exclusiv orez); plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Cultivarea condimentelor; plantelor aromatice; medicinale şi a
plantelor de uz farmaceutic
Silvicultură şi alte activităţi forestiere
Exploatarea forestieră
Industria alimentară
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 
Fabricarea băuturilor
Fabricarea produselor din tutun
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută; paie
şi din alte materiale vegetale împletite
Fabricarea produselor de cocserie
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
Fabricarea gazelor industriale
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
Fabricarea altor produse chimice anorganice; de bază
Fabricarea altor produse chimice organice; de bază
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Fabricarea vopselelor; lacurilor; cernelii tipografice şi masticurilor
Fabricarea săpunurilor; detergenţilor şi a produselor de întreţinere
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
Fabricarea explozivilor
Fabricarea cleiurilor 



Fabricarea cleiurilor 
Fabricarea uleiurilor esenţiale
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
farmaceutice
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea
anvelopelor
Fabricarea altor produse din cauciuc
Fabricarea plăcilor; foliilor; tuburilor şi profilelor din material plastic
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
Fabricarea altor produse din material plastic
Fabricarea armamentului şi muniţiei
Tratarea şi acoperirea metalelor
Operaţiuni de mecanică generală
Fabricarea componentelor electronice
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
Fabricarea produselor electronice de larg consum
Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură; verificare;
control; navigaţie 
Fabricarea de echipamente pentru radiologie; electrodiagnostic şi
electroterapie
Fabricarea de echipamente pentru radiologie; electrodiagnostic şi
electroterapie
Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
Fabricarea motoarelor; generatoarelor şi transformatoarelor electrice
Fabricarea de acumulatori şi baterii 
Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări
forestiere
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
Construcţia de nave şi bărci
Fabricarea materialului rulant
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
Fabricarea vehiculelor militare de luptă
Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
Fabricarea de dispozitive; aparate şi instrumente medicale şi
stomatologice
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Producţia de energie electrică
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea deşeurilor nepericuloase
Colectarea deşeurilor periculoase
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 
Recuperare materialelor
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din
uz pentru recuperarea materialelor
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Activităţi şi servicii de decontaminare



Intermedieri în comerţul cu combustibili; minereuri; metale şi produse
chimice pentru industrie
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter
specific; n.c.a.
Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare; al băuturilor şi al tutunului
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor; echipamentelor periferice şi
software-lui
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de
telecomunicaţii
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole; echipamentelor şi furniturilor
Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor
de cusut şi de tricotat
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de
construcţie şi echipamentelor sanitare
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru
instalaţii sanitare şi de încălzire
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Comerţ cu ridicata nespecializat
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
Activităţi de editare a produselor software
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
Alte activităţi de telecomunicaţii
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de
calcul
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 
Prelucrarea datelor; administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activităţi ale portalurilor web
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Activităţi veterinare
Activităţi referitoare la sănătatea umană
Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială; cu cazare
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Repararea echipamentelor de comunicaţii

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat
în temeiul schemei de ajutor

HUF 3 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii



Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare regionale - Ajutoare pentru investiții (articolul 14) - Schema 50 % 20 %

Ajutoarele destinate IMM-urilor pentru participarea la târguri (articolul
19)

50 %

Ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate (articolul 22) 497 HUF

Cercetare fundamentală [articolul 25 alineatul (2) litera (a)] 100 %

Cercetare industrială [articolul 25 alineatul (2) litera (b)] 50 % 20 %

Dezvoltare experimentală [articolul 25 alineatul (2) litera (c)] 25 % 20 %

Studii de fezabilitate [articolul 25 alineatul (2) litera (d)] 50 %

Ajutoare pentru înființarea de infrastructuri de cercetare (articolul 26) 50 %

Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor (articolul 28) 100 %

Ajutoare pentru inovarea de proces și organizațională (articolul 29) 50 %

Ajutoare pentru investiții în favoarea măsurilor de eficiență energetică
(articolul 38)

30 % 20 %

Ajutoare pentru investiții destinate promovării producției de energie din
surse regenerabile (articolul 41)

45 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175855.329150


