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107 artiklan 3 kohdan a alakohta
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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 pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială
Integrată Delta Dunării prin Programul Operațional Regional
2014-2020

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan
julkaisuviite) 

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

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 11.08.2017 - 31.12.2020

Toimiala(t) Kankaiden kudonta
Tekstiilien viimeistely
Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)
Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
Neulevaatteiden ja sukkien valmistus
Nahan parkitseminen ja muokkaus; matka- ja käsilaukkujen;
satuloiden ja valjaiden valmistus; turkisten muokkaus ja värjäys
Jalkineiden valmistus
Puun sahaus; höyläys ja kyllästys
Puu-; korkki-; olki- ja punontatuotteiden valmistus
Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
Lääkeaineiden valmistus
Kumituotteiden valmistus
Muovituotteiden valmistus
Lasin ja lasituotteiden valmistus
Muiden posliini- ja keramiikkatuotteiden valmistus
Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
Viestintälaitteiden valmistus
Viihde-elektroniikan valmistus
Mittaus-; testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus;
kellot



Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden
valmistus
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
Tallennevälineiden valmistus
Sähkömoottorien; generaattorien; muuntajien sekä sähkönjakelu- ja
valvontalaitteiden valmistus
Paristojen ja akkujen valmistus
Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
Kodinkoneiden valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus
Muiden erikoiskoneiden valmistus
Moottoriajoneuvojen valmistus
Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja
puoliperävaunujen valmistus
Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
Huonekalujen valmistus
Korujen; kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden
valmistus
Soitinten valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden
valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Veden otto; puhdistus ja jakelu
Viemäri- ja jätevesihuolto
Jätteen keruu
Jätteen käsittely ja loppusijoitus
Materiaalien kierrätys
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut
Rakennusten ja rakennelmien viimeistely
Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
Lomakylät; retkeilymajat yms. majoitus
Leirintäalueet; asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
Muu majoitus
Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
Ohjelmistojen kustantaminen
Elokuva-; video- ja televisio-ohjelmatoiminta
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
Ohjelmistot; konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Tietojenkäsittely; palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut;
verkkoportaalit
Muu tietopalvelutoiminta
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen
konsultointi
Tekninen testaus ja analysointi
Mainostoiminta



Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Valokuvaustoiminta
Terveydenhuollon laitospalvelut
Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
Muut terveydenhuoltopalvelut
Kirjastojen; arkistojen; museoiden ja muiden kulttuurilaitosten
toiminta
Urheilutoiminta
Huvi- ja virkistystoiminta
Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus
Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
Muut henkilökohtaiset palvelut

Tuensaajatyyppi Pienet ja keskisuuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

RON 17.154 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - RON 58.32
(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


