
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.48996 (2017/X)

Valstybė narė Rumunija

Valstybės narės nuorodos numeris Ordinul 5559 din 2 august 2017 al ministrului delegat pentru
fonduri europene

Regiono pavadinimas (NUTS) Sud-Est
107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija 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 

Pagalbos priemonės pavadinimas 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

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2017.08.11 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Tekstilės audimas
Tekstilės apdaila
Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Drabužių; išskyrus kailinius drabužius; siuvimas (gamyba)
Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų; rankinių; balno reikmenų
ir pakinktų gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas
Avalynės gamyba
Medienos pjaustymas ir obliavimas
Gaminių ir dirbinių iš medienos; kamštienos; šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba
Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
Guminių gaminių gamyba
Plastikinių gaminių gamyba
Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba
Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba
Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba
Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
Ryšių įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
Matavimo; bandymo; navigacinės ir kontrolės įrangos gamyba;
įvairių tipų laikrodžių gamyba



įvairių tipų laikrodžių gamyba
Švitinimo; elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
Elektros variklių; generatorių; transformatorių bei elektros
skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
Baterijų ir akumuliatorių gamyba
Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba
Elektros apšvietimo įrangos gamyba
Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba
Kitos elektros įrangos gamyba
Bendrosios paskirties mašinų gamyba
Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba
Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba
Variklinių transporto priemonių gamyba
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir
puspriekabių gamyba
Variklinių transporto priemonių ir jų dalių bei pagalbinių reikmenų
gamyba
Baldų gamyba
Papuošalų; juvelyrinių; bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
Muzikos instrumentų gamyba
Sporto reikmenų gamyba
Žaidimų ir žaislų gamyba
Medicinos ir odontologijos prietaisų; instrumentų ir reikmenų
gamyba
Niekur kitur nepriskirta gamyba
Vandens rinkimas; valymas ir tiekimas
Nuotekų valymas
Atliekų rinkimas
Atliekų tvarkymas ir šalinimas
Medžiagų atgavimas
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
Statybos baigimas ir apdaila
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Poilsinių transporto priemonių; priekabų aikštelių ir stovyklaviečių
veikla
Kita apgyvendinimo veikla
Knygų; periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
Programinės įrangos leidyba
Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
Radijo programų transliavimas
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla
Duomenų apdorojimo; interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir
susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla
Kita informacinių paslaugų veikla
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės
konsultacijos
Techninis tikrinimas ir analizė
Reklama



Specializuota projektavimo veikla
Fotografavimo veikla
Ligoninių veikla
Medicininės ir odontologinės praktikos veikla
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
Bibliotekų; archyvų; muziejų ir kita kultūrinė veikla
Sportinė veikla
Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
Kita asmenų aptarnavimo veikla

Gavėjo rūšis Mažosios ir vidutinės įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

RON 17.154 (mln.)

Garantijoms - 

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

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - RON 58.32 (mln.)

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Regioninė pagalba: investicinė pagalba (14 straipsnis) Schema 50 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html


