
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)

Číslo podpory SA.50621 (2018/X)

Členský stát Rumunsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) Romania
Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory 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

Název opatření podpory 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 

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední
vyhlášení)

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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 12.02.2018 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Výroba potravinářských výrobků
Výroba nápojů
Výroba textilií
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva; výroba dřevěných a korkových výrobků; kromě nábytku; výroba
proutěných a slaměných výrobků
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba barviv a pigmentů
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Výroba plastů v primárních formách
Výroba klihů
Výroba vonných silic
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Výroba ostatních plastových výrobků
Výroba ostatních keramických výrobků
Výroba cementu
Výroba surového železa; oceli a feroslitin
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
Výroba ostatních kovových nádrží; zásobníků a podobných nádob
Výroba parních kotlů; kromě kotlů pro ústřední topení
Kování; lisování; ražení; válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba motorů a turbín; kromě motorů pro letadla; automobily a motocykly
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů); přívěsů a návěsů
Výroba nábytku
Opravy a instalace strojů a zařízení
Shromažďování; úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Sběr; příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách
Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
Činnosti související s vodní dopravou
Ubytování
Vydávání knih; periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Vydávání softwaru
Činnosti v oblasti filmů; videozáznamů a televizních programů; pořizování zvukových
nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Tvorba programů a vysílání
Telekomunikační činnosti
Programování; poradenství a související činnosti
Informační činnosti



Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklama a průzkum trhu
Specializované návrhářské činnosti
Fotografické činnosti
Ostatní odborné; vědecké a technické činnosti j. n.
Činnosti cestovních kanceláří a agentur a jiné rezervační a související činnosti
Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
Zdravotní péče
Ústavní ošetřovatelská péče
Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na návykových látkách
Tvůrčí; umělecké a zábavní činnosti
Sportovní činnosti
Opravy počítačů a komunikačních zařízení

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu RON 49.62 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Poskytnutí rizikového financování

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 125.50 (v milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní měně

Malé a střední podniky–
příplatky v %

Podpora pro rizikové financování (článek 21) 69 RON

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2018/12.03/sintact-ordinul-194-2018-privind-aprobarea-schemei.pdf


