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Liikmesriik Rumeenia

Liikmesriigi antud number Ordinul 5559 din 2 august 2017 al ministrului delegat pentru
fonduri europene

Piirkonna nimi (NUTS) Sud-Est
Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și
Fondurilor Europene - Autoritatea de Management a Programului
Operațional Regional 2014-2020
Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, Sector 5, București
www.mdrap.ro 

Abimeetme nimetus 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 pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială
Integrată Delta Dunării prin Programul Operațional Regional
2014-2020

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 11 august 2017

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 11.08.2017 - 31.12.2020

Sektorid Riidekudumine
Tekstiili viimistlemine
Muu tekstiilitootmine
Rõivatootmine; v.a karusnahast rõivad
Karusnahatoodete tootmine
Silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine
Nahatöötlemine ja -parkimine; kohvrite; käekottide;
sadulsepatoodete ja rakmete tootmine; karusnaha töötlemine ja
värvimine
Jalatsitootmine
Puidu saagimine ja hööveldamine
Puidust; korgist; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Trükindus ja selle sidusalad
Põhifarmaatsiatoodete tootmine
Kummitoodete tootmine
Plasttoodete tootmine
Klaasi ja klaastoodete tootmine
Muude portselan- ja keraamikatoodete tootmine
Elektronkomponentide ja trükkplaatide tootmine
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
Sideseadmete tootmine
Tarbeelektroonika tootmine
Mõõte-; katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate
tootmine



tootmine
Kiiritus-; elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine
Elektrimootorite; -generaatorite; trafode ja elektrijaotusseadmete
ning juhtaparatuuri tootmine
Patareide ja akude tootmine
Juhtmestiku ja selle tarvikute tootmine
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
Kodumasinate tootmine
Muude elektriseadmete tootmine
Üldmasinate tootmine
Muude üldmasinate tootmine
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
Metallistantside ja muude tööpinkide tootmine
Muude erimasinate tootmine
Mootorsõidukite tootmine
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete tootmine
Mööblitootmine
Väärisesemete; ehete jms toodete tootmine
Muusikariistade tootmine
Sporditarvete tootmine
Mängude ja mänguasjade tootmine
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
Mujal liigitamata tootmine
Veekogumine; -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon
Jäätmekogumine
Jäätmetöötlus ja -kõrvaldus
Materjalide taaskasutusele võtmine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Hotellid ja muu sarnane majutus
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
Laagriplatsid; vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid
Muu majutus
Raamatu-; perioodika- jm kirjastamine
Tarkvara kirjastamine
Kinofilmide; videote ja telesaadetega seotud tegevusalad
Helisalvestiste ja muusika kirjastamine
Raadioringhääling
Teleprogrammid ja ringhääling
Programmeerimine; konsultatsioonid jms tegevused
Andmetöötlus; veebihosting jms tegevused; veebiportaalide
tegevus
Muu infoalane tegevus
Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline
nõustamine
Teimimine ja analüüs
Reklaamindus
Disainerite tegevus
Fotograafia
Haiglaravi
Arstiabi ja hambaravi



Muud tervishoiualad
Raamatukogude; arhiivide; muuseumide ja muude kultuuriasutuste
tegevus
Sporditegevus
Lõbustus- ja vaba aja tegevused
Arvutite ja sideseadmete parandus
Tarbeesemete ja kodutarvete parandus
Muu teenindus

Abisaaja liik Väikeettevõtted

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma RON 17.154 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - RON 58.32
(miljonites)

 
 
Eesmärgid Abi suurim osatähtsus

(%) või suurim
abisumma riigi

vääringus

VKEde soodustused
(%)

Regionaalabi – investeerimisabi (artikkel 14) – Abikava 50 % 20 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html


