
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.48996 (2017/X)

Členský stát Rumunsko

Referenční číslo přidělené v členském státě Ordinul 5559 din 2 august 2017 al ministrului delegat pentru
fonduri europene

Název regionu (podle NUTS) Sud-Est
Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și
Fondurilor Europene - Autoritatea de Management a Programului
Operațional Regional 2014-2020
Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, Sector 5, București
www.mdrap.ro 

Název opatření podpory 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 pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială
Integrată Delta Dunării prin Programul Operațional Regional
2014-2020

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 11 august 2017

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 11.08.2017 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Tkaní textilií
Konečná úprava textilií
Výroba ostatních textilií
Výroba oděvů; kromě kožešinových výrobků
Výroba kožešinových výrobků
Výroba pletených a háčkovaných oděvů
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba brašnářských a
sedlářských výrobků; zpracování a barvení kožešin
Výroba obuvi
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba dřevěných; korkových; proutěných a slaměných výrobků
Tisk a činnosti související s tiskem
Výroba základních farmaceutických výrobků
Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Výroba skla a skleněných výrobků
Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba komunikačních zařízení
Výroba spotřební elektroniky
Výroba měřicích; zkušebních a navigačních přístrojů; výroba
časoměrných přístrojů



Výroba ozařovacích; elektroléčebných a elektroterapeutických
přístrojů
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba magnetických a optických médií
Výroba elektrických motorů; generátorů; transformátorů a
elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba baterií a akumulátorů
Výroba elektrického vedení a elektroinstalačních zařízení
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba motorových vozidel; kromě motocyklů
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla; kromě
motocyklů
Výroba nábytku
Výroba klenotů; bižuterie a příbuzných výrobků
Výroba hudebních nástrojů
Výroba sportovních potřeb
Výroba her a hraček
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Zpracovatelský průmysl j. n
Shromažďování; úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Sběr odpadů
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů
Zpracování odpadů k dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
Kompletační a dokončovací práce
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Kempy a tábořiště
Ostatní ubytování
Vydávání knih; periodických publikací a ostatní vydavatelské
činnosti
Vydávání softwaru
Činnosti v oblasti filmů; videozáznamů a televizních programů
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Rozhlasové vysílání
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
Programování; poradenství a související činnosti
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti
související s webovými portály
Ostatní informační činnosti
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické
poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Specializované návrhářské činnosti
Fotografické činnosti



Ústavní zdravotní péče
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Činnosti knihoven; archivů; muzeí a jiných kulturních zařízení
Sportovní činnosti
Zábavní a rekreační činnosti
Opravy počítačů a komunikačních zařízení
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Poskytování ostatních osobních služeb

Kategorie příjemce Malé a střední podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

RON 17.154 (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 pentru Dezvoltare Regionala - RON 58.32 (v
milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Regionální podpora - investiční podpora (článek 14) - Režim podpory 50 % 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html


