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

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 01.10.2014 - 31.12.2020

Sektorid Muude toiduainete tootmine
Mootorsõidukite; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine
Mööblitootmine
Muu tootmine
Veekogumine; -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon
Jäätmekogumine; -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele
võtmine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Lammutamine ja ehitusplatside ettevalmistus
Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd
Ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Katusetööd
Laondus
Posti- ja kulleriteenistus
Majutus
Toidu ja joogi serveerimine
Kirjastamine
Kinofilmide; videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja
muusika kirjastamine
Programmeerimine; konsultatsioonid jms tegevused
Infoalane tegevus
Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine
Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Teadus- ja arendustegevus



Teadus- ja arendustegevus
Reklaamindus ja turu-uuringud
Muu kutse-; teadus- ja tehnikaalane tegevus
Veterinaaria
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus; reserveerimine ning
sellega seotud tegevus
Turvatöö ja juurdlus
Hoonete ja maastike hooldus
Büroohaldus; büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Haridus
Tervishoid
Hoolekandeasutuste tegevus
Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Loome-; kunsti- ja meelelahutustegevus
Raamatukogude; arhiivide; muuseumide ja muude kultuuriasutuste
tegevus
Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus
Muu teenindus
Metallimaakide kaevandamine
Kivi; liiva ja savi kaevandamine
Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine
Soola kaevandamine
Muu mujal liigitamata kaevandamine
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine
Puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine
Taimse ja loomse õli ja rasva tootmine
Piimatoodete tootmine
Jahu ja tangainete; tärklise ja tärklisetoodete tootmine
Pagari- ja makarontoodete tootmine
Valmis loomasööda tootmine
Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee
tootmine
Riidekudumine
Tekstiili viimistlemine
Muu tekstiilitootmine
Rõivatootmine
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine; v.a mööbel;
õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Paberi ja pabertoodete tootmine
Trükindus ja salvestiste paljundus
Tööstusgaaside tootmine
Värvainete ja pigmentide tootmine
Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine
Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
Plasti tootmine algkujul
Sünteeskautšuki (toorkummi) tootmine algkujul
Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine
Värvide; lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja
mastiksite tootmine
Seebi; pesemis-; puhastus- ja poleervahendite; parfüümide ja
tualetitarvete tootmine
Liimitootmine
Eeterlike õlide tootmine



Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
Kummi- ja plasttoodete tootmine
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Metallkonstruktsioonide tootmine
Metallpaakide; -reservuaaride ja -mahutite tootmine
Aurukatelde tootmine; v.a keskkütte-kuumaveekatlad
Metalli sepistamine; pressimine; stantsimine ja rullvaltsimine;
pulbermetallurgia
Metallitöötlus ja metallpindade katmine; mehaaniline metallitöötlus
Lõike- ja tööriistade ning rauakaupade tootmine
Kergmetalltaara tootmine
Traaditoodete; kettide ja vedrude tootmine
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
Arvutite; elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Elektriseadmete tootmine
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine

Abisaaja liik VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma RON 450 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

 
 
 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii


