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Piešķīrēja iestāde Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, România
www.mfinante.ro

Atbalsta pasākuma nosaukums Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie

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

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

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 01.10.2014 - 31.12.2020

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Citu pārtikas produktu ražošana
Automobiļu; piekabju un puspiekabju ražošana
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
Lidaparātu; kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
Pārējo transportlīdzekļu ražošana
Mēbeļu ražošana
Cita veida ražošana
Ūdens ieguve; attīrīšana un apgāde
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Atkritumu savākšana; apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
Elektroinstalācijas ierīkošanas; cauruļvadu uzstādīšanas un citas
līdzīgas darbības
Būvdarbu pabeigšana
Jumta seguma uzklāšana
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
Pasta un kurjeru darbība
Izmitināšana
Ēdināšanas pakalpojumi
Izdevējdarbība
Kinofilmu; video filmu; televīzijas programmu un skaņu ierakstu
producēšana
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības
Informācijas pakalpojumi
Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un
vadībzinībās



vadībzinībās
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude
un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
Citi profesionālie; zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Veterinārie pakalpojumi
Ceļojumu biroju; tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un
ar tiem saistīti pasākumi
Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana
Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības
Izglītība
Veselības aizsardzība
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
Sociālā aprūpe bez izmitināšanas
Radošas; mākslinieciskas un izklaides darbības
Bibliotēku; arhīvu; muzeju un citu kultūras iestāžu darbība
Datoru; individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības
piederumu remonts
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana
Metāla rūdu ieguve
Akmeņu; smilšu un māla ieguve
Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu
ieguve
Sāls ieguve
Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
Gaļas un gaļas produktu ražošana; pārstrāde un konservēšana
Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana
Piena produktu ražošana
Graudu malšanas produktu; cietes un cietes produktu ražošana
Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana
Dzīvnieku barības ražošana
Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu
citu ūdeņu ražošana
Tekstilmateriālu aušana
Tekstilmateriālu apdare
Pārējo 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
Rūpniecisko gāzu ražošana
Krāsvielu un pigmentu ražošana
Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana
Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana
Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās
Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās
Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
Krāsu; laku un līdzīgu pārklājumu; tipogrāfijas krāsu un mastikas
ražošana



Ziepju; mazgāšanas; tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu; smaržu
un kosmētisko līdzekļu ražošana
Līmju ražošana
Ēterisko eļļu ražošana
Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
Metāla konstrukciju ražošana
Metāla cisternu; rezervuāru un tilpņu ražošana
Tvaika ģeneratoru ražošana; izņemot centrālapkures karstā ūdens
katlus
Metāla kalšana; presēšana; štancēšana un velmēšana;
pulvermetalurģija
Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
Galda piederumu; darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
Vieglā metāla iepakojuma ražošana
Stiepļu izstrādājumu; ķēžu un atsperu ražošana
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
Datoru; elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Elektrisko iekārtu ražošana
Citur neklasificētu iekārtu; mehānismu un darba mašīnu ražošana

Saņēmēja veids MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets RON 450 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

 
 
 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii


