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Tukitoimenpiteen nimike Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii
realizate de IMM si intreprinderi mari

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) 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 

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 22.10.2014 - 31.12.2015

Toimiala(t) Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
Metallirakenteiden valmistus
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus
Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
Metallin takominen; puristaminen; meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia
Metallin takominen; puristaminen; meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia
Metallien käsittely; päällystäminen ja työstö
Metallien käsittely ja päällystäminen
Metallien työstö
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja rautatavaran valmistus
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus
Lukkojen ja saranoiden valmistus
Työkalujen valmistus
Muu metallituotteiden valmistus
Kevytmetallipakkausten valmistus
Metallilankatuotteiden; ketjujen ja jousien valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
Elektronisten komponenttien valmistus
Kalustettujen piirilevyjen valmistus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
Viestintälaitteiden valmistus
Viestintälaitteiden valmistus
Viihde-elektroniikan valmistus
Viihde-elektroniikan valmistus
Mittaus-; testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; kellot
Mittaus-; testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
Kellojen valmistus
Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus



Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
Tallennevälineiden valmistus
Tallennevälineiden valmistus
Sähkölaitteiden valmistus
Sähkömoottorien; generaattorien; muuntajien sekä sähkönjakelu- ja
valvontalaitteiden valmistus
Sähkömoottorien; generaattorien ja muuntajien valmistus
Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
Paristojen ja akkujen valmistus
Paristojen ja akkujen valmistus
Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus
Optisten kuitukaapelien valmistus
Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
Kodinkoneiden valmistus
Sähköisten kodinkoneiden valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus
Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
Hydraulisten voimalaitteiden valmistus
Pumppujen ja kompressoreiden valmistus
Muiden hanojen ja venttiilien valmistus
Laakereiden; hammaspyörien; vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Teollisuusuunien; lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden
valmistus
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus
Metallin työstökoneiden valmistus
Muiden konetyökalujen valmistus
Muiden erikoiskoneiden valmistus
Metallinjalostuskoneiden valmistus
Kaivos-; louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus
Elintarvike-; juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
Tekstiili-; vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
Paperi-; kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus
Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
Moottoriajoneuvojen; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
Moottoriajoneuvojen valmistus
Moottoriajoneuvojen valmistus
Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen
valmistus
Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen
valmistus
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
Muiden kulkuneuvojen valmistus
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
Moottoripyörien valmistus
Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus
Muiden muualla luokittelemattomien kulkuneuvojen valmistus
Huonekalujen valmistus
Huonekalujen valmistus



Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
Keittiökalusteiden valmistus
Patjojen valmistus
Muiden huonekalujen valmistus
Muu valmistus
Korujen; kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
Kolikoiden ja mitalien valmistus
Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
Soitinten valmistus
Soitinten valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Luutien ja harjojen valmistus
Muu muualla luokittelematon valmistus
Koneiden ja laitteiden korjaus; huolto ja asennus
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
VESIHUOLTO; VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO; JÄTEHUOLTO JA MUU
YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
Veden otto; puhdistus ja jakelu
Veden otto; puhdistus ja jakelu
Jätteen keruu; käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
Materiaalien kierrätys
Romujen purkaminen
Lajiteltujen materiaalien kierrätys
Rautamalmien louhinta
Rautamalmien louhinta
Värimetallimalmien louhinta
Metallimalmien louhinta
Muiden värimetallimalmien louhinta
Muu kaivostoiminta ja louhinta
Kiven louhinta; hiekan ja saven otto
Koriste- ja rakennuskiven; kalkkikiven; kipsin; liidun ja liuskekiven louhinta
Soran; hiekan; saven ja kaoliinin otto
Muu mineraalien kaivu
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
Suolan tuotanto
Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
Kaivostoimintaa palveleva toiminta
KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
TEOLLISUUS
Tekstiilien valmistus
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Kankaiden kudonta
Kankaiden kudonta
Tekstiilien viimeistely
Tekstiilien viimeistely
Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Neulosten valmistus
Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus (pl. vaatteet)
Mattojen valmistus
Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus
Purjelankojen; nuoran; sidelangan ja verkkojen valmistus
Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)
Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus
Vaatteiden valmistus
Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)
Nahkavaatteiden valmistus
Työvaatteiden valmistus
Muu takkien; pukujen; housujen; hameiden yms. valmistus
Alusvaatteiden valmistus
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus



Neulevaatteiden ja sukkien valmistus
Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Muiden neulevaatteiden valmistus
Nahan parkitseminen ja muokkaus; matka- ja käsilaukkujen; satuloiden ja
valjaiden valmistus; turkisten muokkaus ja värjäys
Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys
Matka-; käsi- ym. laukkujen; satuloiden ja valjaiden valmistus
Jalkineiden valmistus
Jalkineiden valmistus
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja
punontatuotteiden valmistus)
Puun sahaus; höyläys ja kyllästys
Puun sahaus; höyläys ja kyllästys
Puu-; korkki-; olki- ja punontatuotteiden valmistus
Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus
Kevytmetallien valu
Asennettavien parkettilevyjen valmistus
Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Puupakkausten valmistus
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-; olki- ja punontatuotteiden valmistus
Paperin; paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
Massan; paperin; kartongin ja pahvin valmistus
Massan valmistus
Paperin; kartongin ja pahvin valmistus
Paperi-; kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
Aaltopaperin ja -pahvin sekä paperi-; kartonki- ja pahvipakkausten valmistus
Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus
Paperikauppatavaroiden valmistus
Tapettien valmistus
Muiden paperi-; kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
Kytkentälaitteiden valmistus
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
Sanomalehtien painaminen
Muu painaminen
Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
Ääni-; kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
Ääni-; kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
Peruskemikaalien; lannoitteiden ja typpiyhdisteiden; muoviaineiden ja
synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
Teollisuuskaasujen valmistus
Värien ja pigmenttien valmistus
Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
Muoviaineiden valmistus
Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Maalien; lakan; painovärien yms. valmistus
Maalien; lakan; painovärien yms. valmistus
Saippuan; pesu-; puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja hygieniatuotteiden
valmistus
Saippuan; pesu-; puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus
Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
Liimojen valmistus
Eteeristen öljyjen valmistus
Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Lääkeaineiden valmistus
Lääkeaineiden valmistus
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
Kumi- ja muovituotteiden valmistus
Kumituotteiden valmistus
Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus
Muiden kumituotteiden valmistus
Muovituotteiden valmistus
Muovilevyjen; -kalvojen; -putkien ja -profiilien valmistus



Muovipakkausten valmistus
Rakennusmuovien valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Lasin ja lasituotteiden valmistus
Tasolasin valmistus
Tasolasin muotoilu ja muokkaus
Onton lasin valmistus
Lasikuitujen valmistus
Muu lasin valmistus ja muokkaus; mukaan lukien tekniset lasituotteet
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
Keraamisten rakennusaineiden valmistus
Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
Muiden posliini- ja keramiikkatuotteiden valmistus
Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
Keraamisten eristystuotteiden valmistus
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
Muiden keramiikkatuotteiden valmistus
Sementin; kalkin ja kipsin valmistus
Sementin valmistus
Kalkin ja kipsin valmistus
Betoni-; kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
Valmisbetonin valmistus
Muurauslaastin valmistus
Kuitusementin valmistus
Muiden betoni-; kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
Kiven leikkaaminen; muotoilu ja viimeistely
Kiven leikkaaminen; muotoilu ja viimeistely
Hiontatuotteiden ja muualla luokittelemattomien ei-metallisten
mineraalituotteiden valmistus
Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Hiontatuotteiden valmistus
Jalometallien ja muiden värimetallien valmistus
Jalometallien valmistus
Alumiinin valmistus
Lyijyn; sinkin ja tinan valmistus
Kuparin valmistus
Muiden värimetallien valmistus
Ydinpolttoaineen valmistus
Metallien valu
Muiden värimetallien valu

Tuensaajatyyppi Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä RON 450 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta Fondul European de Dezvoltare Regionala - RON 387.000.000,00 (miljoonaa)

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Pk-yrityksille myönnettävä tuki (17–20 artikla) 50 %

 
 



Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/Schema_ajutor_de_stat_OMFE_1056_16X2014.pdf


