
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.48996 (2017/X)

Dalībvalsts Rumānija

Dalībvalsts atsauces numurs Ordinul 5559 din 2 august 2017 al ministrului delegat pentru
fonduri europene

Reģiona nosaukums (NUTS) Sud-Est
107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde 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 

Atbalsta pasākuma nosaukums 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

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

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

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 11.08.2017 - 31.12.2020

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Tekstilmateriālu aušana
Tekstilmateriālu apdare
Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana
Apģērbu ražošana; izņemot kažokādu apģērbu
Kažokādu izstrādājumu ražošana
Trikotāžas izstrādājumu ražošana
Ādu miecēšana un apstrāde; ceļojuma piederumu; somu un
zirglietu piederumu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana
Apavu ražošana
Zāģēšana; ēvelēšana un impregnēšana
Koka; korķa; salmu un pīto izstrādājumu ražošana
Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības
Farmaceitisko pamatvielu ražošana
Gumijas izstrādājumu ražošana
Plastmasas izstrādājumu ražošana
Stikla un stikla izstrādājumu ražošana
Citu porcelāna un keramikas izstrādājumu ražošana
Elektronisko komponentu un plašu ražošana
Datoru un perifēro iekārtu ražošana
Sakaru iekārtu ražošana
Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
Mērīšanas; pārbaudes; izmēģināšanas un navigācijas instrumentu
un aparātu ražošana; pulksteņu ražošana



Apstarošanas; elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu
ražošana
Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
Elektromotoru; ģeneratoru; transformatoru un elektrības sadales
un kontroles iekārtu ražošana
Galvanisko elementu ražošana
Vadu un instalāciju ierīču ražošana
Apgaismes ierīču ražošana
Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana
Citu elektroiekārtu ražošana
Universālu mehānismu ražošana
Pārējo universālu iekārtu ražošana
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
Darbgaldu ražošana
Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
Automobiļu ražošana
Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
Mēbeļu ražošana
Juvelierizstrādājumu; bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana
Mūzikas instrumentu ražošana
Sporta preču ražošana
Spēļu un rotaļlietu ražošana
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
Citur neklasificēta ražošana
Ūdens ieguve; attīrīšana un apgāde
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Atkritumu savākšana
Atkritumu apstrāde un izvietošana
Otrreizējā pārstrāde
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Būvdarbu pabeigšana
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
Kempingu; atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo
autopiekabju laukumu darbība
Pārējo apmešanās vietu darbība
Grāmatu; periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības
pakalpojumi
Datorprogrammatūras tiražēšana
Kinofilmu; video filmu un televīzijas programmu producēšana
Skaņu ierakstu producēšana
Radio programmu apraide
Televīzijas programmu izstrāde un apraide
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības
Datu apstrāde; uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta
portālu darbība
Citi informācijas pakalpojumi
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
Tehniskā pārbaude un analīze
Reklāmas pakalpojumi
Specializētie projektēšanas darbi
Fotopakalpojumi
Slimnīcu darbība



Ārstu un zobārstu prakse
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
Bibliotēku; arhīvu; muzeju un citu kultūras iestāžu darbība
Sporta nodarbības
Izklaides un atpūtas darbība
Datoru un sakaru iekārtu remonts
Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu
remonts
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

Saņēmēja veids Mazie un vidējie uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets RON 17.154 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - RON 58.32
(miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts – ieguldījumu atbalsts (14. pants) – Shēma 50 % 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html


