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Tukitoimenpiteen nimike Măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și
ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității
economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi
mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan
julkaisuviite) 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1053 din 27 decembrie
2016

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 01.01.2017 - 31.12.2020

Toimiala(t) Kankaiden kudonta
Tekstiilien viimeistely
Neulosten valmistus
Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus (pl. vaatteet)
Mattojen valmistus
Purjelankojen; nuoran; sidelangan ja verkkojen valmistus
Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)
Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus
Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus
Nahkavaatteiden valmistus
Työvaatteiden valmistus
Muu takkien; pukujen; housujen; hameiden yms. valmistus
Alusvaatteiden valmistus
Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Muiden neulevaatteiden valmistus
Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys
Matka-; käsi- ym. laukkujen; satuloiden ja valjaiden valmistus
Jalkineiden valmistus
Puun sahaus; höyläys ja kyllästys
Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus
Asennettavien parkettilevyjen valmistus
Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Puupakkausten valmistus



Puupakkausten valmistus
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-; olki- ja
punontatuotteiden valmistus
Sanomalehtien painaminen
Muu painaminen
Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
Lääkeaineiden valmistus
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus
Muovipakkausten valmistus
Tasolasin muotoilu ja muokkaus
Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
Elektronisten komponenttien valmistus
Kalustettujen piirilevyjen valmistus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
Viestintälaitteiden valmistus
Viihde-elektroniikan valmistus
Mittaus-; testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
Kellojen valmistus
Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden
valmistus
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
Tallennevälineiden valmistus
Sähkömoottorien; generaattorien ja muuntajien valmistus
Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
Paristojen ja akkujen valmistus
Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus
Optisten kuitukaapelien valmistus
Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
Sähköisten kodinkoneiden valmistus
Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja
ajoneuvojen moottorit)
Hydraulisten voimalaitteiden valmistus
Pumppujen ja kompressoreiden valmistus
Muiden hanojen ja venttiilien valmistus
Laakereiden; hammaspyörien; vaihteisto- ja ohjauselementtien
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
Metallin työstökoneiden valmistus
Muiden konetyökalujen valmistus



Metallinjalostuskoneiden valmistus
Kaivos-; louhinta- ja rakennuskoneiden 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 valmistus
Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja
puoliperävaunujen valmistus
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
Keittiökalusteiden valmistus
Patjojen valmistus
Muiden huonekalujen valmistus
Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
Soitinten valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden
valmistus
Muu muualla luokittelematon valmistus
Veden otto; puhdistus ja jakelu
Viemäri- ja jätevesihuolto
Tavanomaisen jätteen keruu
Ongelmajätteen keruu
Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
Ongelmajätteen käsittely; loppusijoitus ja hävittäminen
Romujen purkaminen
Lajiteltujen materiaalien kierrätys
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut
Rakennuspuusepän asennustyöt
Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
Lomakylät; retkeilymajat yms. majoitus
Leirintäalueet; asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
Muu majoitus
Kirjojen kustantaminen
Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
Sanomalehtien kustantaminen
Aikakauslehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien
kustantaminen
Muu kustannustoiminta
Tietokonepelien kustantaminen
Muu ohjelmistojen kustantaminen
Elokuvien; videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
Elokuvien; video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto
Elokuvien; videoiden ja televisio-ohjelmien levitys
Elokuvien esittäminen
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus



Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
Tietojenkäsittely; palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
Verkkoportaalit
Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
Arkkitehtipalvelut
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
Tekninen testaus ja analysointi
Mainostoimistot ja mainospalvelu
Mainostilan vuokraus ja myynti
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Valokuvaustoiminta
Terveydenhuollon laitospalvelut
Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
Lääkäriasemat; yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
Hammaslääkäripalvelut
Muut terveydenhuoltopalvelut
Kirjastojen ja arkistojen toiminta
Museoiden toiminta
Historiallisten nähtävyyksien; rakennusten ja vastaavien kohteiden
toiminta
Urheilulaitosten toiminta
Urheiluseurojen toiminta
Kuntokeskukset
Muu urheilutoiminta
Huvi- ja teemapuistojen toiminta
Muu huvi- ja virkistystoiminta
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
Viestintälaitteiden korjaus
Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus
Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus
Pesulapalvelut

Tuensaajatyyppi Pienet ja keskisuuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

RON 156 9521 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 533.61
(miljoonaa)

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Alueellinen tuki – investointituki (14 artikla) – Järjestelmä 50 % 20 %



 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html


