
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.47362 (2017/X)

Tagállam Románia

A tagállam azonosítója Ordin nr. 3254 din 21.12.2016 sprijinire IMM - PI 2.2.A, POR
2014-2020

Régió megnevezése (NUTS) Nord-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru, Sud-Est
107. cikk (3) bekezdés a) pont

A támogatást odaítélő hatóság Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice -
Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional
2014-2020
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București
www.mdrap.ro 

A támogatási intézkedés jogcíme Măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și
ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității
economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi
mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1053 din 27 decembrie
2016

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2017.01.01 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Textilszövés
Textilkikészítés
Kötött; hurkolt kelme gyártása
Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
Szőnyeggyártás
Kötéláru gyártása
Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
Műszaki; textiláru gyártása
Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
Bőrruházat gyártása
Munkaruházat gyártása
Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
Alsóruházat gyártása
Egyéb ruházat; kiegészítők gyártása
Szőrmecikk gyártása
Kötött; hurkolt harisnyafélék gyártása
Egyéb kötött; hurkolt ruházati termék gyártása
Bőr; szőrme kikészítése
Táskafélék; szíjazat gyártása
Lábbeligyártás
Fűrészárugyártás
Falemezgyártás
Parkettagyártás
Épületasztalos-ipari termék gyártása
Tároló fatermék gyártása



Tároló fatermék gyártása
Egyéb fa-; parafatermék; fonottáru gyártása
Napilapnyomás
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés; kapcsolódó szolgáltatás
Gyógyszeralapanyag-gyártás
Gyógyszerkészítmény gyártása
Gumiabroncs; gumitömlő gyártása
Műanyag csomagolóeszköz gyártása
Síküveg továbbfeldolgozása
Háztartási kerámia gyártása
Egészségügyi kerámia gyártása
Elektronikai alkatrész gyártása
Elektronikai áramköri kártya gyártása
Számítógép; perifériás egység gyártása
Híradástechnikai berendezés gyártása
Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
Mérőműszergyártás
Óragyártás
Elektronikus orvosi berendezés gyártása
Optikai eszköz gyártása
Mágneses; optikai információhordozó gyártása
Villamos motor; áramfejlesztő gyártása
Áramelosztó; -szabályozó készülék gyártása
Akkumulátor; szárazelem gyártása
Vezeték; kábel; huzalozott eszköz gyártása
Száloptikai kábel gyártása
Egyéb elektronikus; villamos vezeték; kábel gyártása
Villamos világítóeszköz gyártása
Háztartási villamos készülék gyártása
Nem villamos háztartási készülék gyártása
Egyéb villamos berendezés gyártása
Motor; turbina gyártása (kivéve: légi; közúti jármű-motor)
Hidraulikus; pneumatikus berendezés gyártása
Egyéb szivattyú; kompresszor gyártása
Csap; szelep gyártása
Csapágy; erőátviteli elem gyártása
Kemence gyártása
Emelő-; anyagmozgató gép gyártása
Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
Nem háztartási hűtő; légállapot-szabályozó gyártása
M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
Mezőgazdasági; erdészeti gép gyártása
Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
Egyéb szerszámgép gyártása
Kohászati gép gyártása
Bányászati; építőipari gép gyártása
Élelmiszer-; dohányipari gép gyártása
Textil-; ruházati; bőripari gép gyártása
Papíripari gép gyártása
Műanyag-; gumifeldolgozó gép gyártása
M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
Közúti gépjármű gyártása



Gépjármű-karosszéria; pótkocsi gyártása
Járművillamossági; -elektronikai készülékek gyártása
Közúti jármű; járműmotor alkatrészeinek gyártása
Irodabútor gyártása
Konyhabútorgyártás
Ágybetét gyártása
Egyéb bútor gyártása
Ékszergyártás
Divatékszer gyártása
Hangszergyártás
Sportszergyártás
Játékgyártás
Orvosi eszköz gyártása
Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
Víztermelés; -kezelés; -ellátás
Szennyvíz gyűjtése; kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése; ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése; ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződésmentesítés; egyéb hulladékkezelés
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Szállodai szolgáltatás
Üdülési; egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Könyvkiadás
Címtárak; levelezőjegyzékek kiadása
Napilapkiadás
Folyóirat; időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Számítógépes játék kiadása
Egyéb szoftverkiadás
Film-; videó; televízióműsor gyártása
Film-; videó gyártás; televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Film-; video- és televízió-program terjesztése
Filmvetítés
Hangfelvétel készítése; kiadása
Rádió műsorszolgáltatás
Televízióműsor összeállítása; szolgáltatása
Számítógépes programozás
Információtechnológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozási szolgáltatás
Világháló-portáli szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat; elemzés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Divat-; formatervezés



Fényképészet
Fekvőbeteg-ellátás
Általános járóbeteg-ellátás
Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Könyvtári; levéltári tevékenység
Múzeumi tevékenység
Történelmi hely; építmény; egyéb látványosság működtetése
Sportlétesítmény működtetése
Sportegyesületi tevékenység
Testedzési szolgáltatás
Egyéb sporttevékenység
Vidámparki; szórakoztatóparki tevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás; szabadidős tevékenység
Számítógép; periféria javítása
Kommunikációs eszköz javítása
Lábbeli; egyéb bőráru javítása
Bútor; lakberendezési tárgy javítása
Textil; szőrme mosása; tisztítása

A kedvezményezett típusa Kis- és középvállalkozások

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

RON 156 9521 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 533.61
(millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási támogatás (14. cikk) Program 50 % 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html


