
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.50025 (2018/X)

Členský štát Rumunsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom Ordin nr. 7209 din 20.12.2017 pentru modificarea si completarea
Ordinului nr. 3254 din 21.12.2016 sprijinire IMM - PI 2.2.A,
POR 2014-2020

Názov regiónu(NUTS) Nord-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru, Sud-Est
Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc Ministerului 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 

Názov opatrenia pomoci 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 în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020 - Modificare

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

Ordinul 7209 din 20 decembrie 2017 al ministrului delegat
pentru fonduri europene pentru modificarea și completarea
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 3254/2016, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1028 din 27 decembrie 2017

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci Modifikácia SA.47362

Trvanie 01.01.2017 - 31.12.2020

Príslušné odvetvia hospodárstva Tkanie textilu
Konečná úprava textilu
Výroba pleteného a háčkovaného textilu
Výroba textilných výrobkov okrem odevov
Výroba kobercov a rohoží
Výroba povrazov; šnúr; motúzov a sieťovín
Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
Výroba ostatného technického a pracovného textilu
Výroba ostatného textilu i. n.
Výroba kožených odevov
Výroba pracovných odevov
Výroba ostatného vrchného ošatenia
Výroba spodnej bielizne
Výroba ostatných odevov a doplnkov
Výroba kožušinových výrobkov
Výroba pletených a háčkovaných pančúch
Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
Výroba kufrov; kabeliek a podobných výrobkov; sediel a
popruhov
Výroba obuvi



Výroba obuvi
Pilovanie a hobľovanie dreva
Výroba dosiek a drevených panelov
Výroba podlahových parkiet
Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska
Výroba drevených kontajnerov
Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku;
slamy a prúteného materiálu
Tlač novín
Iná tlač
Služby pre tlač a média
Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
Výroba základných farmaceutických výrobkov
Výroba farmaceutických prípravkov
Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava
pneumatík
Výroba plastových obalov
Tvarovanie a spracovanie plochého skla
Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
Výroba keramického sanitárneho vybavenia
Výroba elektronických komponentov
Výroba montovaných elektronických dosiek
Výroba počítačov a periférnych zariadení
Výroba komunikačných zariadení
Výroba spotrebnej elektroniky
Výroba nástrojov a zariadení na meranie; testovanie a navigovanie
Výroba hodín a hodiniek
Výroba prístrojov na ožarovanie; elektromedicínskych a
elektroterapeutických prístrojov
Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
Výroba magnetických a optických médií
Výroba elektrických motorov; generátorov a transformátorov
Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
Výroba batérií a akumulátorov
Výroba optických káblov
Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Výroba elektroinštalačných zariadení
Výroba elektrických svietidiel
Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
Výroba ostatných elektrických zariadení
Výroba motorov a turbín; okrem motorov pre lietadlá; autá a
bicykle
Výroba zariadení na kvapalný pohon
Výroba iných čerpadiel a kompresorov
Výroba iných kohútikov a ventilov
Výroba ložísk; ozubených kolies; prevodových a ovládacích
prvkov
Výroba rúr; pecí a horákov k peciam
Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a
periférnych zariadení)
Výroba ručného náradia na mechanický pohon
Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre
domácnosti



Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Výroba strojov na obrábanie kovov
Výroba ostatných strojov na obrábanie
Výroba strojov pre metalurgiu
Výroba strojov pre baníctvo; ťažbu a stavebníctvo
Výroba strojov na spracovanie potravín; nápojov a tabaku
Výroba strojov pre textilný; odevný a kožiarsky priemysel
Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
Výroba motorových vozidiel
Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a
prívesov
Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové
vozidlá
Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
Výroba kuchynského nábytku
Výroba matracov
Výroba ostatného nábytku
Výroba šperkov a podobných predmetov
Výroba bižutérie a podobných predmetov
Výroba hudobných nástrojov
Výroba športových potrieb
Výroba hier a hračiek
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Ostatná výroba i. n.
Zber; úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber iného ako nebezpečného odpadu
Zber nebezpečného odpadu
Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
Demontáž vrakov
Recyklácia triedených materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Stolárske práce
Hotelové a podobné ubytovanie
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
Autokempingy; táboriská a miesta pre karavány
Ostatné ubytovanie
Vydávanie kníh
Vydávanie adresárov a katalógov
Vydávanie novín
Vydávanie časopisov a periodík
Ostatné vydavateľské činnosti
Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
Výroba filmov; videozáznamov a televíznych programov
Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov; videozáznamov a
televíznych programov
Distribúcia filmov; videozáznamov a televíznych programov
Premietanie filmov
Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok



Rozhlasové vysielanie
Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
Počítačové programovanie
Poradenstvo týkajúce sa počítačov
Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Spracovanie dát; poskytovanie serverového priestoru na internete
a súvisiace služby
Služby webového portálu
Ostatné informačné služby i. n.
Architektonické činnosti
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Technické testovanie a analýzy
Reklamné agentúry
Predaj vysielacieho času
Špecializované dizajnérske činnosti
Fotografické činnosti
Činnosti nemocníc
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Zubná lekárska prax
Ostatná zdravotná starostlivosť
Činnosti knižníc a archívov
Činnosti múzeí
Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných
turistických zaujímavostí
Prevádzka športových zariadení
Činnosti športových klubov
Fitnes centrá
Ostatné športové činnosti
Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
Ostatné zábavné a činnosti a voľnočasové aktivity
Oprava počítačov a periférnych zariadení
Oprava komunikačných zariadení
Oprava obuvi a koženého tovaru
Oprava nábytku a domácich zariadení
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov

Typ príjemcu Malé a stredné podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

RON 160.9011 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - RON 547.08 (v
mil.)

 
 



Ciele Maximálna intenzita
pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (čl. 14) – Schéma 50 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html


