
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról

Támogatás száma SA.50621 (2018/X)

Tagállam Románia

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) Romania
107. cikk (3) bekezdés a) pont,107. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság 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

A támogatási intézkedés jogcíme 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 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás
elérhetősége)

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 

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2018.02.12 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás
Italgyártás
Textília gyártása
Ruházati termék gyártása
Bőr; bőrtermék; lábbeli gyártása
Fafeldolgozás (kivéve: bútor); fonottáru gyártása
Papír; papírtermék gyártása
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
Színezék; pigment gyártása
Szerves vegyi alapanyag gyártása
Műtrágya; nitrogénvegyület gyártása
Műanyag-alapanyag gyártása
Ragasztószergyártás
Illóolajgyártás
M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
Gyógyszergyártás
Egyéb műanyag termék gyártása
Egyéb kerámiatermék gyártása
Cementgyártás
Vas-; acél-; vasötvözet-alapanyag gyártása
Központi fűtési kazán; radiátor gyártása
Fémtartály gyártása
Gőzkazán gyártása
Fémalakítás; porkohászat
Fémfelület-kezelés
M.n.s.egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
Számítógép; elektronikai; optikai termék gyártása
Villamos berendezés gyártása
Motor; turbina gyártása (kivéve: légi; közúti jármű-motor)
M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
Közúti jármű gyártása
Bútorgyártás
Ipari gép; berendezés; eszköz javítása
Víztermelés; -kezelés; -ellátás
Szennyvíz gyűjtése; kezelése
Hulladékgazdálkodás
Szennyeződésmentesítés; egyéb hulladékkezelés
Hulladék-nagykereskedelem
Információs; híradástechnikai termék kiskereskedelme
Kulturális; szabadidős cikk bolti kiskereskedelme
Csomagküldő; internetes kiskereskedelem
Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Szálláshely-szolgáltatás
Kiadói tevékenység
Szoftverkiadás
Film; videó gyártás; televízióműsor gyártása; hangfelvétel kiadás
Műsorösszeállítás; műsorszolgáltatás
Távközlés
Információ-technológiai szolgáltatás
Információs szolgáltatás
Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat; elemzés
Biotechnológiai kutatás; fejlesztés



Egyéb természettudományi; műszaki kutatás; fejlesztés
Reklám; piackutatás
Divat-; formatervezés
Fényképészet
M.n.s e szakmai; tudományos; műszaki tevékenység
Utazásközvetítés; utazásszervezés; egyéb foglalás
Egyéb épület-; ipari takarítás
Humán-egészségügyi ellátás
Bentlakásos; nem kórházi ápolás
Értelmi fogyatékos; mentális-; szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Alkotó-; művészeti-; szórakoztató tevékenység
Sporttevékenység
Számítógép; kommunikációs eszköz javítása

A kedvezményezett típusa -

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg RON 49.62 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kockázati tőke nyújtása

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 125.50 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Kockázatfinanszírozási támogatás (21. cikk) 69 RON

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2018/12.03/sintact-ordinul-194-2018-privind-aprobarea-schemei.pdf


