
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.50621 (2018/X)

Dalībvalsts Rumānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) Romania
107. panta 3. punkta a) apakšpunkts,107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde 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

Atbalsta pasākuma nosaukums 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 

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

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 

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 12.02.2018 - 31.12.2020

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Pārtikas produktu ražošana
Dzērienu ražošana
Tekstilizstrādājumu ražošana
Apģērbu ražošana
Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
Koksnes; koka un korķa izstrādājumu ražošana; izņemot mēbeles; salmu un pīto
izstrādājumu ražošana
Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
Krāsvielu un pigmentu ražošana
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana
Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana
Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās
Līmju ražošana
Ēterisko eļļu ražošana
Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana
Cementa ražošana
Čuguna; tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana
Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
Metāla cisternu; rezervuāru un tilpņu ražošana
Tvaika ģeneratoru ražošana; izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
Metāla kalšana; presēšana; štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
Datoru; elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Elektrisko iekārtu ražošana
Dzinēju un turbīnu ražošana; izņemot lidaparātu; automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu
dzinējus
Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana
Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
Automobiļu; piekabju un puspiekabju ražošana
Mēbeļu ražošana
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
Ūdens ieguve; attīrīšana un apgāde
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Atkritumu savākšana; apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos
Ūdens transporta palīgdarbības
Izmitināšana
Grāmatu; periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi
Datorprogrammatūras tiražēšana
Kinofilmu; video filmu; televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana
Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide
Telekomunikācija
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības



Informācijas pakalpojumi
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
Specializētie projektēšanas darbi
Fotopakalpojumi
Citur neklasificēti profesionālie; zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Ceļojumu biroju; tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības
Veselības aizsardzība
Aprūpes centru pakalpojumi
Garīgās atpalicības; garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi
Radošas; mākslinieciskas un izklaides darbības
Sporta nodarbības
Datoru un sakaru iekārtu remonts

Saņēmēja veids -

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets RON 49.62 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Riska finansējuma nodrošinājums

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 125.50 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā
summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Riska finansējuma atbalsts (21. pants) 69 RON

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2018/12.03/sintact-ordinul-194-2018-privind-aprobarea-schemei.pdf


