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Název opatření podpory Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 01.10.2014 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Výroba ostatních potravinářských výrobků
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů); přívěsů a návěsů
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl
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
Demolice a příprava staveniště
Elektroinstalační; instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Kompletační a dokončovací práce
Pokrývačské práce
Skladování
Poštovní a kurýrní činnosti
Ubytování
Stravování a pohostinství
Vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti filmů; videozáznamů a televizních programů;
pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Programování; poradenství a související činnosti
Informační činnosti
Právní a účetnické činnosti
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a
analýzy



analýzy
Vědecký výzkum a vývoj
Reklama a průzkum trhu
Ostatní odborné; vědecké a technické činnosti
Veterinární činnosti
Činnosti cestovních kanceláří a agentur a jiné rezervační a
související činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
Administrativní; kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro
podnikání
Vzdělávání
Zdravotní péče
Ústavní sociální péče
Mimoústavní sociální péče
Tvůrčí; umělecké a zábavní činnosti
Činnosti knihoven; archivů; muzeí a jiných kulturních zařízení
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost
Poskytování ostatních osobních služeb
Těžba rud
Dobývání kamene; písků a jílů
Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
Těžba soli
Ostatní těžba a dobývání j. n.
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
Výroba mléčných výrobků
Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
Výroba pekařských; cukrářských a jiných moučných výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních
vod do lahví
Tkaní textilií
Konečná úprava textilií
Výroba ostatních 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 technických plynů
Výroba barviv a pigmentů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Výroba plastů v primárních formách
Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Výroba nátěrových barev; laků a jiných nátěrových materiálů;
tiskařských barev a tmelů
Výroba mýdel; detergentů; čisticích a lešticích prostředků;
parfémů a toaletních přípravků



Výroba klihů
Výroba vonných silic
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických
přípravků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba 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; obrábění
Výroba nožířských výrobků; nástrojů a železářských výrobků
Výroba drobných kovových obalů
Výroba drátěných výrobků; řetězů a pružin
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.

Kategorie příjemce MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

RON 450 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství
 
 
 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii


