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Pagalbos priemonės pavadinimas 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 

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį
oficialųjį leidinį)

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 

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2018.02.12 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Maisto produktų gamyba
Gėrimų gamyba
Tekstilės gaminių gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba)
Odos ir odos dirbinių gamyba
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių; išskyrus baldus; gamyba; gaminių iš šiaudų
ir pynimo medžiagų gamyba
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
Dažiklių ir pigmentų gamyba
Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
Trąšų ir azoto junginių gamyba
Pirminių plastikų gamyba
Klijų gamyba
Eterinio aliejaus gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; cheminių medžiagų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba
Kitų plastikinių gaminių gamyba
Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
Cemento gamyba
Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba
Kitų metalinių cisternų; rezervuarų ir talpyklų gamyba
Garo generatorių; išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus; gamyba
Metalo kalimas; presavimas; štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija
Metalų apdorojimas ir dengimas
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; metalo gaminių gamyba
Kompiuterinių; elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Elektros įrangos gamyba
Variklių ir turbinų; išskyrus orlaivių; transporto priemonių ir motociklų variklius; gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; specialiosios paskirties mašinų gamyba
Variklinių transporto priemonių; priekabų ir puspriekabių gamyba
Baldų gamyba
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
Vandens rinkimas; valymas ir tiekimas
Nuotekų valymas
Atliekų rinkimas; tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
Apgyvendinimo veikla
Knygų; periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
Programinės įrangos leidyba
Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba; garso įrašymo ir muzikos įrašų
leidybos veikla
Programų rengimas ir transliavimas
Telekomunikacijos
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla



Informacinių paslaugų veikla
Architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė
Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Reklama ir rinkos tyrimas
Specializuota projektavimo veikla
Fotografavimo veikla
Kita; niekur kitur nepriskirta; profesinė; mokslinė ir techninė veikla
Kelionių agentūrų; ekskursijų organizatorių; išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi
veikla
Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
Žmonių sveikatos priežiūros veikla
Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
Stacionarinė protiškai atsilikusių; psichikos ligonių; sergančiųjų priklausomybės ligomis
globos veikla
Kūrybinė; meninė ir pramogų organizavimo veikla
Sportinė veikla
Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas

Gavėjo rūšis -

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma RON 49.62 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Rizikos finansų suteikimas

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 125.50 (mln.)

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Rizikos finansų pagalba (21 straipsnis) 69 RON

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2018/12.03/sintact-ordinul-194-2018-privind-aprobarea-schemei.pdf


