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A támogatási intézkedés jogcíme Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie
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megjelent támogatás elérhetősége)

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme
de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu
impact major în economie

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2014.10.01 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Egyéb élelmiszer gyártása
Közúti jármű gyártása
Vasúti; kötöttpályás jármű gyártása
Légi-; űrjármű gyártása
Egyéb jármű gyártása
Bútorgyártás
Egyéb feldolgozóipari tevékenység
Víztermelés; -kezelés; -ellátás
Szennyvíz gyűjtése; kezelése
Hulladékgazdálkodás
Szennyeződésmentesítés; egyéb hulladékkezelés
Bontás; építési terület előkészítése
Épületgépészeti szerelés
Befejező építés
Tetőfedés; tetőszerkezet-építés
Raktározás; tárolás
Postai; futárpostai tevékenység
Szálláshely-szolgáltatás
Vendéglátás
Kiadói tevékenység
Film; videó gyártás; televízióműsor gyártása; hangfelvétel kiadás
Információ-technológiai szolgáltatás
Információs szolgáltatás
Jogi; számviteli; adószakértői tevékenység
Üzletvezetési; vezetői tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat; elemzés
Tudományos kutatás; fejlesztés
Reklám; piackutatás
Egyéb szakmai; tudományos; műszaki tevékenység



Egyéb szakmai; tudományos; műszaki tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
Utazásközvetítés; utazásszervezés; egyéb foglalás
Biztonsági; nyomozói tevékenység
Építmény üzemeltetés; zöldterület-kezelés
Adminisztratív-; kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
Oktatás
Humán-egészségügyi ellátás
Bentlakásos; nem kórházi ápolás
Szociális ellátás bentlakás nélkül
Alkotó-; művészeti-; szórakoztató tevékenység
Könyvtári; levéltári; múzeumi; egyéb kulturális tevékenység
Számítógép; személyi-; háztartási cikk javítása
Egyéb személyi szolgáltatás
Fémtartalmú érc bányászata
Kőfejtés; homok-; agyagbányászat
Vegyi ásvány bányászata
Sókitermelés
Egyéb m.n.s. bányászat
Egyéb bányászati szolgáltatás
Húsfeldolgozás; -tartósítás; húskészítmény gyártása
Gyümölcs-; zöldségfeldolgozás; -tartósítás
Növényi; állati olaj gyártása
Tejfeldolgozás
Malomipari termék; keményítő gyártása
Pékáru; tésztafélék gyártása
Takarmány gyártása
Üdítőital; ásványvíz gyártása
Textilszövés
Textilkikészítés
Egyéb textiláru gyártása
Ruházati termék gyártása
Bőr; bőrtermék; lábbeli gyártása
Fafeldolgozás (kivéve: bútor); fonottáru gyártása
Papír; papírtermék gyártása
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
Ipari gáz gyártása
Színezék; pigment gyártása
Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
Műtrágya; nitrogénvegyület gyártása
Műanyag-alapanyag gyártása
Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
Festék; bevonóanyag gyártása
Tisztítószer; testápolási cikk gyártása
Ragasztószergyártás
Illóolajgyártás
M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
Gyógyszergyártás
Gumi-; műanyag termék gyártása
Nemfém ásványi termék gyártása
Fémszerkezet; -épületelem gyártása
Fűtési kazán; radiátor; fémtartály gyártása
Gőzkazán gyártása
Fémalakítás; porkohászat



Fém felületkezelése; megmunkálása
Evőeszköz; szerszám; általános fémáru gyártása
Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
Huzaltermék gyártása
M.n.s.egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
Számítógép; elektronikai; optikai termék gyártása
Villamos berendezés gyártása
Gép; gépi berendezés gyártása

A kedvezményezett típusa KKV,nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

RON 450 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén
 
 
 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii


