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väljaandele)

ORDIN al ministrului fondurilor europene nr. 1.056 din 16 octombrie 2014
privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi
mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient",
domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru
concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM
şi întreprinderi mari", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea
competitivităţii economice" publicat in monitorul oficial nr. 767 din 22 octombrie
2014 

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 22.10.2014 - 31.12.2015

Sektorid Metalltoodete tootmine; v.a masinad ja seadmed
Metallkonstruktsioonide tootmine
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
Metalluste ja -akende tootmine
Metallpaakide; -reservuaaride ja -mahutite tootmine
Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine
Muude metallpaakide; -reservuaaride ja -mahutite tootmine
Aurukatelde tootmine; v.a keskkütte-kuumaveekatlad
Aurukatelde tootmine; v.a keskkütte-kuumaveekatlad
Metalli sepistamine; pressimine; stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
Metalli sepistamine; pressimine; stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
Metallitöötlus ja metallpindade katmine; mehaaniline metallitöötlus
Metallitöötlus ja metallpindade katmine
Mehaaniline metallitöötlus
Lõike- ja tööriistade ning rauakaupade tootmine
Lõike- ja söögiriistade tootmine
Lukkude ja hingede tootmine
Tööriistade tootmine
Muude metalltoodete tootmine
Kergmetalltaara tootmine
Traaditoodete; kettide ja vedrude tootmine
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
Arvutite; elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Elektronkomponentide ja trükkplaatide tootmine
Elektronkomponentide tootmine
Trükkplaatide tootmine
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
Sideseadmete tootmine
Sideseadmete tootmine
Tarbeelektroonika tootmine
Tarbeelektroonika tootmine
Mõõte-; katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate tootmine
Mõõte-; katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
Ajanäitajate tootmine
Kiiritus-; elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine



Kiiritus-; elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine
Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine
Elektriseadmete tootmine
Elektrimootorite; -generaatorite; trafode ja elektrijaotusseadmete ning
juhtaparatuuri tootmine
Elektrimootorite; -generaatorite ja trafode tootmine
Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine
Patareide ja akude tootmine
Patareide ja akude tootmine
Juhtmestiku ja selle tarvikute tootmine
Kiudoptilise kaabli tootmine
Muu elektroonika- ja elektrijuhtmete või -kaabli tootmine
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
Kodumasinate tootmine
Elektriliste kodumasinate tootmine
Muude elektriseadmete tootmine
Mitteelektriliste kodumasinate tootmine
Muude elektriseadmete tootmine
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
Üldmasinate tootmine
Mootorite ja turbiinide tootmine; v.a õhusõidukite; mootorsõidukite ja
mootorrataste mootorid
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete tootmine
Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine
Muude pumpade ja kompressorite tootmine
Muude kraanide ja ventiilide tootmine
Laagrite; ajamite; hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmine
Muude üldmasinate tootmine
Ahjude; tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
Kontorimasinate ja -seadmete tootmine; v.a arvutid ja arvuti välisseadmed
Ajamiga käsi-tööriistade tootmine
Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
Metallistantside ja muude tööpinkide tootmine
Metallistantside tootmine
Muude tööpinkide tootmine
Muude erimasinate tootmine
Metallurgiamasinate tootmine
Kaevandus-; karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine
Toiduaine-; joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine
Tekstiili-; rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine
Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine
Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
Mootorsõidukite; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Mootorsõidukite tootmine
Mootorsõidukite tootmine
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine
Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
Muude transpordivahendite tootmine
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine
Mootorrataste tootmine
Jalgrataste ja invasõidukite tootmine
Muude mujal liigitamata transpordivahendite tootmine
Mööblitootmine
Mööblitootmine
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
Köögimööbli tootmine



Madratsitootmine
Muu mööbli tootmine
Muu tootmine
Väärisesemete; ehete jms toodete tootmine
Müntide vermimine
Väärisesemete jms toodete tootmine
Juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine
Muusikariistade tootmine
Muusikariistade tootmine
Sporditarvete tootmine
Sporditarvete tootmine
Mängude ja mänguasjade tootmine
Mängude ja mänguasjade tootmine
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
Mujal liigitamata tootmine
Harja-; pintsli- ja luuatootmine
Muu mujal liigitamata tootmine
Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
Veekogumine; -töötlus ja -varustus
Veekogumine; -töötlus ja -varustus
Jäätmekogumine; -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine
Materjalide taaskasutusele võtmine
Vrakkide demonteerimine
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Rauamaagi kaevandamine
Rauamaagi kaevandamine
Mitteraudmetallide maakide kaevandamine
Metallimaakide kaevandamine
Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine
Muu kaevandamine
Kivi; liiva ja savi kaevandamine
Dekoratiiv- ja ehituskivi; lubjakivi; kipsi; kriidi ja kiltkivi kaevandamine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Mujal liigitamata kaevandamine
Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine
Soola kaevandamine
Muu mujal liigitamata kaevandamine
Kaevandamist abistavad tegevusalad
MÄETÖÖSTUS
TÖÖTLEV TÖÖSTUS
Tekstiilitootmine
Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine
Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine
Riidekudumine
Riidekudumine
Tekstiili viimistlemine
Tekstiili viimistlemine
Muu tekstiilitootmine
Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine
Valmis tekstiiltoodete tootmine; v.a rõivad
Vaipade ja vaipkatete tootmine
Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine
Nööri-; köie- ja võrgulina tootmine
Lausriide ja lausriidest toodete tootmine; v.a rõivad
Mujal liigitamata tekstiilitootmine
Rõivatootmine
Rõivatootmine; v.a karusnahast rõivad
Nahkrõivaste tootmine
Töörõivaste tootmine
Muude pealisrõivaste tootmine
Alusrõivaste tootmine
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine
Karusnahatoodete tootmine
Karusnahatoodete tootmine
Silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine
Suka- ja sokitootmine
Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine



Nahatöötlemine ja -parkimine; kohvrite; käekottide; sadulsepatoodete ja rakmete
tootmine; karusnaha töötlemine ja värvimine
Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine
Kohvrite; käekottide jms; sadulsepatoodete ja rakmete tootmine
Jalatsitootmine
Jalatsitootmine
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine; v.a mööbel; õlest ja
punumismaterjalist toodete tootmine
Puidu saagimine ja hööveldamine
Puidu saagimine ja hööveldamine
Puidust; korgist; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Spooni ja puitplaatide tootmine
Kergmetallide valu
Kilpparketi tootmine
Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
Puittaara tootmine
Muude puittoodete tootmine; korgist; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Paberi ja pabertoodete tootmine
Paberimassi; paberi- ja papitootmine
Paberimassi tootmine
Paberi- ja papitootmine
Paber- ja papptoodete tootmine
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
Paberist kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmine
Paberist kirjatarvete tootmine
Tapeeditootmine
Muude paber- ja papptoodete tootmine
Juhtmestiku tarvikute tootmine
Trükindus ja salvestiste paljundus
Trükindus ja selle sidusalad
Ajalehtede trükkimine
Muu trükkimine
Trükieelne tegevus
Köitmine ja selle sidusalad
Salvestiste paljundus
Salvestiste paljundus
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine
Põhikemikaalide; väetise ja lämmastikuühendite tootmine; plasti ja
sünteeskautšuki tootmine algkujul
Tööstusgaaside tootmine
Värvainete ja pigmentide tootmine
Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine
Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine
Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
Plasti tootmine algkujul
Sünteeskautšuki (toorkummi) tootmine algkujul
Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine
Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine
Värvide; lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite
tootmine
Värvide; lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite
tootmine
Seebi; pesemis-; puhastus- ja poleervahendite; parfüümide ja tualetitarvete
tootmine
Seebi; pesemis-; puhastus- ja poleervahendite tootmine
Parfüümide ja tualetitarvete tootmine
Muude keemiatoodete tootmine
Liimitootmine
Eeterlike õlide tootmine
Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
Põhifarmaatsiatoodete tootmine
Põhifarmaatsiatoodete tootmine
Ravimpreparaatide tootmine
Ravimpreparaatide tootmine
Kummi- ja plasttoodete tootmine
Kummitoodete tootmine
Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja
taastamine
Muude kummitoodete tootmine
Plasttoodete tootmine
Plastplaatide; -lehtede; -torude ja -profiilide tootmine



Plasttaara tootmine
Plastist ehitustoodete tootmine
Muude plasttoodete tootmine
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Klaasi ja klaastoodete tootmine
Lehtklaasi tootmine
Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
Klaasanumate tootmine
Klaaskiutootmine
Muu klaasi tootmine ja töötlemine; sh tehniline klaas
Tulekindlate toodete tootmine
Tulekindlate toodete tootmine
Savist ehitusmaterjalide tootmine
Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine
Põletatud savist telliste; kivide ja muude ehitustoodete tootmine
Muude portselan- ja keraamikatoodete tootmine
Kodu- ja ehiskeraamika tootmine
Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine
Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine
Muu tehnilise keraamika tootmine
Muu keraamika tootmine
Tsemendi-; lubja- ja kipsitootmine
Tsemenditootmine
Lubja- ja kipsitootmine
Betoon-; tsement- ja kipstoodete tootmine
Betoonist ehitustoodete tootmine
Kipsist ehitustoodete tootmine
Valmis betoonisegu tootmine
Mörditootmine
Kiudtsemendi tootmine
Muude betoon-; kips- ja tsementtoodete tootmine
Kivilõikamine; -vormimine ja -viimistlus
Kivilõikamine; -vormimine ja -viimistlus
Mujal liigitamata abrasiivtoodete ja mittemetalsetest mineraalidest toodete
tootmine
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Abrasiivtoodete tootmine
Vääris- ja muude mitteraudmetallide tootmine
Väärismetallitootmine
Alumiiniumitootmine
Plii-; tsingi- ja tinatootmine
Vasetootmine
Muude mitteraudmetallide tootmine
Tuumkütuse töötlemine
Metallivalu
Muude mitteraudmetallide valu

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 Fondul European de Dezvoltare Regionala - RON 387.000.000,00 (miljonites)

 
 
Eesmärgid Abi suurim osatähtsus (%)

või suurim abisumma riigi
vääringus

VKEde soodustused (%)

Abi VKEdele (artiklid 17, 18, 19, 20) 50 %

 
 



Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/Schema_ajutor_de_stat_OMFE_1056_16X2014.pdf


