
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.50025 (2018/X)

Dalībvalsts Rumānija

Dalībvalsts atsauces numurs 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

Reģiona nosaukums (NUTS) Nord-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru, Sud-Est
107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde 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 

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 în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020 - Modificare

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

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

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums Grozījums SA.47362

Ilgums 01.01.2017 - 31.12.2020

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Tekstilmateriālu aušana
Tekstilmateriālu apdare
Adīto un tamborēto audumu ražošana
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana; izņemot apģērbu
Paklāju un grīdsegu ražošana
Tauvu; virvju; auklu un tīklu ražošana
Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana; izņemot apģērbu
Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana
Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana
Ādas apģērbu ražošana
Darba apģērbu ražošana
Pārējo virsdrēbju ražošana
Apakšveļas ražošana
Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana
Kažokādu izstrādājumu ražošana
Trikotāžas zeķu ražošana
Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana
Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana
Ceļojuma piederumu; somu un līdzīgu izstrādājumu; zirglietu
piederumu ražošana
Apavu ražošana



Apavu ražošana
Zāģēšana; ēvelēšana un impregnēšana
Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana
Parketa paneļu ražošana
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana
Koka taras ražošana
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa; salmu un pīto
izstrādājumu ražošana
Laikrakstu iespiešana
Cita veida izdevumu iespiešana
Salikšana un iespiedformu izgatavošana
Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības
Farmaceitisko pamatvielu ražošana
Farmaceitisko preparātu ražošana
Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru
atjaunošana
Plastmasas iepakojuma ražošana
Lokšņu stikla formēšana un apstrāde
Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana
Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
Elektronisko komponentu ražošana
Elektronisko 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 un transformatoru ražošana
Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana
Galvanisko elementu ražošana
Optisko šķiedru kabeļu ražošana
Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana
Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana
Apgaismes ierīču ražošana
Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana
Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana
Citu elektroiekārtu ražošana
Dzinēju un turbīnu ražošana; izņemot lidaparātu; automobiļu un
divriteņu transportlīdzekļu dzinējus
Hidraulisko iekārtu ražošana
Sūkņu un kompresoru ražošana
Krānu un ventiļu ražošana
Gultņu; zobratu; pārnesumu un piedziņas elementu ražošana
Kurtuvju; krāšņu un degļu ražošana
Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās
iekārtas)
Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana
Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana



Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
Metālapstrādes darbgaldu ražošana
Cita veida darbgaldu ražošana
Mašīnu ražošana metalurģijai
Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai; karjeru izstrādei un
būvniecībai
Mašīnu ražošana pārtikas; dzērienu un tabakas apstrādei
Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu; apģērbu un ādas
izstrādājumu ražošanai
Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai
Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei
Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
Automobiļu ražošana
Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana
Virtuves mēbeļu ražošana
Matraču ražošana
Citu mēbeļu ražošana
Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana
Juvelierizstrādājumu imitāciju 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 (izņemot bīstamos atkritumus)
Bīstamo atkritumu savākšana
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana
Nolietotu iekārtu; ierīču un mašīnu izjaukšana
Šķirotu materiālu pārstrāde
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Galdnieku darbi
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 izdošana
Izziņu katalogu izdošana
Laikrakstu izdošana
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
Citi izdevējdarbības veidi
Datorspēļu tiražēšana
Citu programmatūru tiražēšana
Kinofilmu; video filmu un televīzijas programmu producēšana
Darbības pēc kinofilmu; video filmu un televīzijas programmu
producēšanas
Kinofilmu; video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
Kinofilmu demonstrēšana
Skaņu ierakstu producēšana



Radio programmu apraide
Televīzijas programmu izstrāde un apraide
Datorprogrammēšana
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
Datu apstrāde; uzturēšana un ar to saistītās darbības
Interneta portālu darbība
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
Arhitektūras pakalpojumi
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
Tehniskā pārbaude un analīze
Reklāmas aģentūru darbība
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos
Specializētie projektēšanas darbi
Fotopakalpojumi
Slimnīcu darbība
Vispārējā ārstu prakse
Specializētā ārstu prakse
Zobārstu prakse
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
Bibliotēku un arhīvu darbība
Muzeju darbība
Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
Sporta objektu darbība
Sporta klubu darbība
Fitnesa centru darbība
Citas sporta nodarbības
Atrakciju un atpūtas parku darbība
Cita izklaides un atpūtas darbība
Datoru un perifēro iekārtu remonts
Sakaru iekārtu remonts
Apavu un ādas izstrādājumu remonts
Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts
Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana

Saņēmēja veids Mazie un vidējie uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets RON 160.9011 (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 547.08
(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


