
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.50025 (2018/X)

Valstybė narė Rumunija

Valstybės narės nuorodos numeris 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

Regiono pavadinimas (NUTS) Nord-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru, Sud-Est
107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija 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 

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 în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020 - Modificare

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas Keitimas SA.47362

Trukmė 2017.01.01 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Tekstilės audimas
Tekstilės apdaila
Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba
Gatavų tekstilės dirbinių; išskyrus drabužius; gamyba
Kilimų ir kilimėlių gamyba
Virvių; lynų; virvelių ir tinklų gamyba
Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių;
išskyrus drabužius; gamyba
Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Odinių drabužių siuvimas
Darbo drabužių siuvimas
Kitų viršutinių drabužių siuvimas
Apatinių drabužių siuvimas
Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba
Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
Pėdkelnių; triko; kojinių ir kitų panašių megztų (trikotažinių) ir
nertų gaminių bei dirbinių gamyba
Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas



Lagaminų; rankinių ir panašių reikmenų; balno reikmenų ir
pakinktų gamyba
Avalynės gamyba
Medienos pjaustymas ir obliavimas
Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba
Sumontuotų parketo grindų gamyba
Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
Medinės taros gamyba
Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos; šiaudų ir
pynimo medžiagų gamyba
Laikraščių spausdinimas
Kitas spausdinimas
Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla
Įrišimas ir susijusios paslaugos
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
Farmacinių preparatų gamyba
Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas
Plastikinių pakuočių gamyba
Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas
Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba
Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba
Elektroninių komponentų gamyba
Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba
Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
Ryšių įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
Matavimo; bandymo; navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir
aparatų 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 ir transformatorių gamyba
Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
Baterijų ir akumuliatorių gamyba
Skaidulinės optikos kabelių gamyba
Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba
Instaliacijos įtaisų gamyba
Elektros apšvietimo įrangos gamyba
Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
Kitos elektros įrangos gamyba
Variklių ir turbinų; išskyrus orlaivių; transporto priemonių ir
motociklų variklius; gamyba
Hidraulinės energijos įrangos gamyba
Kitų siurblių ir kompresorių gamyba
Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba
Guolių; krumpliaračių; krumplinių pavarų ir varomųjų elementų
gamyba
Orkaičių; krosnių ir krosnių degiklių gamyba
Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba
Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą)
gamyba
Variklinių rankinių įrankių gamyba



Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; bendrosios paskirties mašinų ir
įrangos gamyba
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
Metalo formavimo įrangos gamyba
Kitų staklių gamyba
Metalurgijos mašinų gamyba
Kasybos; karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
Maisto; gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
Tekstilės; drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; specialiosios paskirties mašinų
gamyba
Variklinių transporto priemonių gamyba
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir
puspriekabių gamyba
Variklinių transporto priemonių ir jų elektros ir elektroninės
įrangos gamyba
Variklinių transporto priemonių ir jų kitų dalių bei reikmenų
gamyba
Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
Virtuvės baldų gamyba
Čiužinių gamyba
Kitų baldų gamyba
Papuošalų; juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba
Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
Muzikos instrumentų gamyba
Sporto reikmenų gamyba
Žaidimų ir žaislų gamyba
Medicinos ir odontologijos prietaisų; instrumentų ir reikmenų
gamyba
Kita; niekur kitur nepriskirta; gamyba
Vandens rinkimas; valymas ir tiekimas
Nuotekų valymas
Nepavojingųjų atliekų rinkimas
Pavojingųjų atliekų rinkimas
Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
Pavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
Mašinų duženų išmontavimas
Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
Staliaus dirbinių įrengimas
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Poilsinių transporto priemonių; priekabų aikštelių ir stovyklaviečių
veikla
Kita apgyvendinimo veikla
Knygų leidyba
Žinynų; katalogų ir adresų sąrašų leidyba
Laikraščių leidyba
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
Kita leidyba
Kompiuterinių žaidimų leidyba
Kita programinės įrangos leidyba



Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
Pagamintų kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų
meninis apipavidalinimas
Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
Kino filmų rodymas
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
Radijo programų transliavimas
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
Kompiuterių programavimo veikla
Kompiuterių konsultacinė veikla
Kompiuterinės įrangos tvarkyba
Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
Duomenų apdorojimo; interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir
susijusi veikla
Interneto vartų paslaugų veikla
Kita; niekur kitur nepriskirta; informacinių paslaugų veikla
Architektūros veikla
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
Techninis tikrinimas ir analizė
Reklamos agentūrų veikla
Atstovavimas žiniasklaidai
Specializuota projektavimo veikla
Fotografavimo veikla
Ligoninių veikla
Bendrosios praktikos gydytojų veikla
Gydytojų specialistų veikla
Odontologinės praktikos veikla
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
Bibliotekų ir archyvų veikla
Muziejų veikla
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų
eksploatavimas
Sporto įrenginių eksploatavimas
Sporto klubų veikla
Kūno rengybos centrų veikla
Kita sportinė veikla
Atrakcionų ir teminių parkų veikla
Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
Ryšių įrangos remontas
Avalynės ir odos gaminių taisymas
Baldų ir interjero reikmenų taisymas
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas

Gavėjo rūšis Mažosios ir vidutinės įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

RON 160.9011 (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 547.08
(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


