
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.50621 (2018/X)

Členský štát Rumunsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) Romania
Článok 107 ods. 3 písm. a),Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin
Autoritatea de management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020
Bulevardul Libertatii nr 16 Bucuresti
www.mdrap.ro

Názov opatrenia pomoci Schemă de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru
întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny
nástroj)

Ordin 194/22.01.2018 privind aprobarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub
formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul
Programului Operaţional Competitivitate 

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 12.02.2018 - 31.12.2020

Príslušné odvetvia hospodárstva Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a
prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba farbív a pigmentov
Výroba ostatných základných organických chemikálií
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
Výroba plastov v primárnej forme
Výroba lepidiel
Výroba éterických olejov
Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba ostatných plastových výrobkov
Výroba ostatných keramických výrobkov
Výroba cementu
Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
Výroba ostatných nádrží; zásobníkov a kontajnerov z kovu
Výroba parných kotlov; okrem kotlov ústredného kúrenia
Kovanie; lisovanie; razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Opracovanie a povrchová úprava kovov
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Výroba počítačových; elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba motorov a turbín; okrem motorov pre lietadlá; autá a bicykle
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
Výroba motorových vozidiel; návesov a prívesov
Výroba nábytku
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Zber; úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber; spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie – IKT v špecializovaných
predajniach
Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach
Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
Ubytovanie
Vydávanie kníh; periodík a iné nakladateľské činnosti
Nakladateľstvo v oblasti softvéru
Výroba filmov; videozáznamov a televíznych programov; príprava a zverejňovanie
zvukových nahrávok
Výroba a vysielanie programov
Telekomunikácie
Počítačové programovanie; poradenstvo a súvisiace služby



Informačné služby
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Reklama a prieskum trhu
Špecializované dizajnérske činnosti
Fotografické činnosti
Ostatné odborné; vedecké a technické činnosti i. n.
Činnosti cestovných agentúr; rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Ostatné priemyselné čistenie budov
Zdravotníctvo
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím; duševne choré a drogovo závislé osoby v
pobytových zariadeniach
Tvorivé; umelecké a zábavné činnosti
Športové činnosti
Oprava počítačov a komunikačných zariadení

Typ príjemcu -

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci RON 49.62 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Poskytnutie rizikového financovania

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 125.50 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc vo forme rizikového financovania (čl. 21) 69 RON

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2018/12.03/sintact-ordinul-194-2018-privind-aprobarea-schemei.pdf


