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Pagalbos priemonės pavadinimas 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 

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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)

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2017.10.01 - 2018.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba
Pieno produktų gamyba
Kepyklos ir miltinių produktų gamyba
Kitų maisto produktų gamyba
Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba
Gėrimų gamyba
Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
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
Plaušienos; popieriaus ir kartono gamyba
Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba
Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos
Įrašytų laikmenų tiražavimas



Įrašytų laikmenų tiražavimas
Pagrindinių chemikalų; trąšų ir azoto junginių; pirminių plastikų ir
pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
Dažų; lakų ir panašių dangų medžiagų; spaustuvinių dažų ir
mastikų gamyba
Muilo ir ploviklių; valiklių ir blizgiklių; kvepalų ir tualeto
priemonių gamyba
Kitų cheminių medžiagų gamyba
Cheminių pluoštų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
Farmacinių preparatų gamyba
Guminių gaminių gamyba
Plastikinių gaminių gamyba
Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba
Ugniai atsparių gaminių gamyba
Statybinių medžiagų iš molio gamyba
Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba
Cemento; kalkių ir gipso gamyba
Betono; cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
Akmens pjaustymas; tašymas ir apdailinimas
Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo
mineralinių produktų gamyba
Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
Plieninių vamzdžių; vamzdelių; tuščiavidurių profilių ir susijusių
jungiamųjų detalių gamyba
Kitų plieno pirminio apdirbimo gaminių gamyba
Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba
Metalų liejinių gamyba
Konstrukcinių metalo gaminių gamyba
Metalinių cisternų; rezervuarų ir talpyklų gamyba
Garo generatorių; išskyrus centrinio šildymo karšto vandens
katilus; gamyba
Ginklų ir šaudmenų gamyba
Metalo kalimas; presavimas; štampavimas ir profiliavimas;
miltelių metalurgija
Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas
Valgomųjų įrankių; kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių
gamyba
Kitų metalo gaminių 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
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
Įvairių tipų laivų statyba
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių 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
Metalo gaminių; mašinų ir įrangos remontas
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
Atliekų tvarkymas ir šalinimas
Medžiagų atgavimas
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Elektros; vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas
Statybos baigimas ir apdaila
Kita specializuota statybos veikla
Variklinių transporto priemonių pardavimas
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių
reikmenų pardavimas
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas; techninė priežiūra ir remontas
Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba
Maisto produktų; gėrimų; tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba
Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė
prekyba
Kitų mašinų; įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
Kita specializuota didmeninė prekyba
Nespecializuota didmeninė prekyba
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Maisto; gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse
Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba specializuotose



parduotuvėse
Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse; kioskuose ar prekyvietėse
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
Krovininis geležinkelio transportas
Kitas keleivinis sausumos transportas
Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla
Transportavimas vamzdynais
Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
Vidaus vandenų keleivinis transportas
Vidaus vandenų krovininis transportas
Keleivinis oro transportas
Krovininis oro transportas ir kosminis transportas
Sandėliavimas ir saugojimas
Transportui būdingų paslaugų veikla
Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama
veikla
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Poilsinių transporto priemonių; priekabų aikštelių ir stovyklaviečių
veikla
Kita apgyvendinimo veikla
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų
veikla
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje 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
Laidinio ryšio paslaugų veikla
Bevielio ryšio pasaugų veikla
Palydovinio ryšio paslaugų veikla
Kitų ryšių paslaugų veikla
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla
Duomenų apdorojimo; interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir
susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla
Kita informacinių paslaugų veikla
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
Apskaitos; buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių
klausimais
Konsultacinė valdymo veikla
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės
konsultacijos
Techninis tikrinimas ir analizė



Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji
veikla
Reklama
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
Specializuota projektavimo veikla
Fotografavimo veikla
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
Kita; niekur kitur nepriskirta; profesinė; mokslinė ir techninė
veikla
Veterinarinė veikla
Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
Kitų mašinų; įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų; išskyrus autorių
teisių ginamus kūrinius; išperkamoji nuoma
Įdarbinimo agentūrų veikla
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
Kitas darbo jėgos teikimas
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
Privati apsauga
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
Tyrimo veikla
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
Valymo veikla
Kraštovaizdžio tvarkymas
Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla
Medicininės ir odontologinės praktikos veikla
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
Stacionarinė protiškai atsilikusių; psichikos ligonių; sergančiųjų
priklausomybės ligomis globos veikla
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
Kita stacionarinė globos veikla
Kūrybinė; meninė ir pramogų organizavimo veikla
Sportinė veikla
Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

Gavėjo rūšis Visos įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 3 (mln.)

Garantijoms - 

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

Nuoroda į Komisijos sprendimą -



Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 
 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Pagalbos schemos tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai
atitaisyti (50 straipsnis)
 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171030/AnuncioG0244-271017-2_es.html


