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Atbalsta pasākuma nosaukums ECON - Ayudas destinadas a establecimientos comerciales,
mercantiles e industriales afectados por los incendios de octubre de
2017 en el ámbito de la competencia de la Consellería de
Economía, Empleo e Industria 

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

Orden conjunta de 27 de octubre de 2017 mediante la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas
previstas por el Decreto 102/2017, de 19 de octubre, de medidas
urgentes de ayuda para la reparación de daños causados por los
incendios que se produjeron en Galicia durante el mes de octubre
del año 2017 (Capítulo VI de la Orden-art. 20)

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 01.10.2017 - 31.12.2018

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Gaļas un gaļas produktu ražošana; pārstrāde un konservēšana
Piena produktu ražošana
Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana
Citu pārtikas produktu ražošana
Dzīvnieku barības ražošana
Dzērienu ražošana
Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana
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
Celulozes; papīra un kartona ražošana
Papīra un kartona izstrādājumu ražošana
Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības
Ierakstu reproducēšana



Ķīmisko pamatvielu; minerālmēslu un slāpekļa savienojumu;
plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās
Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
Krāsu; laku un līdzīgu pārklājumu; tipogrāfijas krāsu un mastikas
ražošana
Ziepju; mazgāšanas; tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu; smaržu
un kosmētisko līdzekļu ražošana
Pārējo ķīmisko vielu ražošana
Sintētisko šķiedru ražošana
Farmaceitisko pamatvielu ražošana
Farmaceitisko preparātu ražošana
Gumijas izstrādājumu ražošana
Plastmasas izstrādājumu ražošana
Stikla un stikla izstrādājumu ražošana
Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
Keramikas būvmateriālu ražošana
Citu porcelāna un keramikas izstrādājumu ražošana
Cementa; kaļķa un ģipša ražošana
Betona; cementa un ģipša izstrādājumu ražošana
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana; apdare un apstrāde
Abrazīvo izstrādājumu un citur neklasificētu nemetālisko minerālu
izstrādājumu ražošana
Čuguna; tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana
Tērauda cauruļu; dobu profilu un to savienojumu ražošana
Tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošana
Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošana
Metālu liešana
Metāla konstrukciju ražošana
Metāla cisternu; rezervuāru un tilpņu ražošana
Tvaika ģeneratoru ražošana; izņemot centrālapkures karstā ūdens
katlus
Ieroču un munīcijas ražošana
Metāla kalšana; presēšana; štancēšana un velmēšana;
pulvermetalurģija
Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
Galda piederumu; darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
Pārējo gatavo metālizstrādājumu 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
Kuģu un laivu būve
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
Lidaparātu; kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
Pārējo transportlīdzekļu ražošana
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
Metāla izstrādājumu; mehānismu un iekārtu remonts
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
Atkritumu apstrāde un izvietošana
Otrreizējā pārstrāde
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Elektroinstalācijas ierīkošanas; cauruļvadu uzstādīšanas un citas
līdzīgas darbības
Būvdarbu pabeigšana
Citi specializētie būvdarbi
Automobiļu pārdošana
Automobiļu apkope un remonts
Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana
Motociklu; to detaļu un piederumu pārdošana; apkope un remonts
Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību
Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība
Pārtikas; dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu
vairumtirdzniecība
Citu mašīnu; iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
Cita veida specializētā vairumtirdzniecība
Nespecializētā vairumtirdzniecība
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
Pārtikas; dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos
Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Mazumtirdzniecība stendos un tirgos
Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem; stendiem un tirgiem
Pasažieru dzelzceļa transports



Kravu dzelzceļa transports
Pārējais pasažieru sauszemes transports
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
Cauruļvadu transports
Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
Pasažieru aviopārvadājumi
Kravu aviopārvadājumi un kosmiskais transports
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
Transporta palīgdarbības
Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
Citas pasta un kurjeru darbības
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
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas
pakalpojumu darbības
Bāru 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
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
Citi telekomunikāciju pakalpojumi
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības
Datu apstrāde; uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta
portālu darbība
Citi informācijas pakalpojumi
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību
Uzskaites; grāmatvedības; audita un revīzijas pakalpojumi;
konsultēšana nodokļu jautājumos
Vadības konsultāciju pakalpojumi
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
Tehniskā pārbaude un analīze
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un
inženierzinātnēs
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un
humanitārajās zinātnēs
Reklāmas pakalpojumi
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
Specializētie projektēšanas darbi
Fotopakalpojumi
Tulkošanas un tulku pakalpojumi



Citur neklasificēti profesionālie; zinātniskie un tehniskie
pakalpojumi
Veterinārie pakalpojumi
Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana
un ekspluatācijas līzings
Pārējo darba mašīnu; iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un
ekspluatācijas līzings
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings; izņemot autortiesību
objektus
Nodarbinātības aģentūru darbība
Nodrošināšana ar personālu uz laiku
Pārējo cilvēkresursu vadība
Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
Personiskās drošības darbības
Drošības sistēmu pakalpojumi
Izmeklēšanas darbības
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
Uzkopšanas darbības
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
Informācijas zvanu centru darbība
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
Ārstu un zobārstu prakse
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
Aprūpes centru pakalpojumi
Garīgās atpalicības; garīgās veselības traucējumu un atkarības
ārstēšanas pakalpojumi
Veco ļaužu un invalīdu aprūpe
Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu
Radošas; mākslinieciskas un izklaides darbības
Sporta nodarbības
Izklaides un atpūtas darbība
Datoru un sakaru iekārtu remonts
Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu
remonts

Saņēmēja veids Visi uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžetsEUR 3 (miljonos)

Garantijām - 

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

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

 
 



Mērķi Atbalsta maksimālā
intensitāte % vai

atbalsta maksimālā
summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsta shēmas noteiktu dabas katastrofu radīto zaudējumu
atlīdzināšanai (50. pants)
 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171030/AnuncioG0244-271017-2_es.html


