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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 în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020 - Modificare

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

Ordinul 7209 din 20 decembrie 2017 al ministrului delegat pentru
fonduri europene pentru modificarea și completarea Ordinului
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 3254/2016, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1028 din 27 decembrie 2017

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine Muutmine SA.47362

Kestus 01.01.2017 - 31.12.2020

Sektorid Riidekudumine
Tekstiili viimistlemine
Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine
Valmis tekstiiltoodete tootmine; v.a rõivad
Vaipade ja vaipkatete tootmine
Nööri-; köie- ja võrgulina tootmine
Lausriide ja lausriidest toodete tootmine; v.a rõivad
Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine
Mujal liigitamata tekstiilitootmine
Nahkrõivaste tootmine
Töörõivaste tootmine
Muude pealisrõivaste tootmine
Alusrõivaste tootmine
Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine
Karusnahatoodete tootmine
Suka- ja sokitootmine
Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine
Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine
Kohvrite; käekottide jms; sadulsepatoodete ja rakmete tootmine
Jalatsitootmine
Puidu saagimine ja hööveldamine



Puidu saagimine ja hööveldamine
Spooni ja puitplaatide tootmine
Kilpparketi tootmine
Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
Puittaara tootmine
Muude puittoodete tootmine; korgist; õlest ja punumismaterjalist
toodete tootmine
Ajalehtede trükkimine
Muu trükkimine
Trükieelne tegevus
Köitmine ja selle sidusalad
Põhifarmaatsiatoodete tootmine
Ravimpreparaatide tootmine
Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide
protekteerimine ja taastamine
Plasttaara tootmine
Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
Kodu- ja ehiskeraamika tootmine
Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine
Elektronkomponentide tootmine
Trükkplaatide tootmine
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
Sideseadmete tootmine
Tarbeelektroonika tootmine
Mõõte-; katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
Ajanäitajate tootmine
Kiiritus-; elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine
Elektrimootorite; -generaatorite ja trafode tootmine
Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine
Patareide ja akude tootmine
Kiudoptilise kaabli tootmine
Muu elektroonika- ja elektrijuhtmete või -kaabli tootmine
Juhtmestiku tarvikute tootmine
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
Elektriliste kodumasinate tootmine
Mitteelektriliste kodumasinate tootmine
Muude elektriseadmete tootmine
Mootorite ja turbiinide tootmine; v.a õhusõidukite;
mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid
Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine
Muude pumpade ja kompressorite tootmine
Muude kraanide ja ventiilide tootmine
Laagrite; ajamite; hammasülekannete ja ülekandeelementide
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
Metallistantside tootmine



Muude tööpinkide tootmine
Metallurgiamasinate tootmine
Kaevandus-; karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
Toiduaine-; joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine
Tekstiili-; rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine
Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine
Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
Mootorsõidukite tootmine
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine
Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
Köögimööbli tootmine
Madratsitootmine
Muu mööbli tootmine
Väärisesemete jms toodete tootmine
Juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine
Muusikariistade tootmine
Sporditarvete tootmine
Mängude ja mänguasjade tootmine
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
Muu mujal liigitamata tootmine
Veekogumine; -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon
Tavajäätmete kogumine
Ohtlike jäätmete kogumine
Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
Vrakkide demonteerimine
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Ehituspuusepatoodete paigaldus
Hotellid ja muu sarnane majutus
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
Laagriplatsid; vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid
Muu majutus
Raamatukirjastamine
Kataloogide ja aadressiraamatute kirjastamine
Ajalehtede kirjastamine
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
Muu kirjastamine
Arvutimängude kirjastamine
Muu tarkvara kirjastamine
Kinofilmide; videote ja telesaadete tootmine
Kinofilmide; videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad
Kinofilmide; videote ja telesaadete levitamine
Kinofilmide linastamine
Helisalvestiste ja muusika kirjastamine
Raadioringhääling
Teleprogrammid ja ringhääling
Programmeerimine
Arvutialased konsultatsioonid
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused



Andmetöötlus; veebihosting jms tegevused
Veebiportaalide tegevus
Mujal liigitamata infoalane tegevus
Arhitektitegevused
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Teimimine ja analüüs
Reklaamiagentuurid
Reklaami vahendamine meedias
Disainerite tegevus
Fotograafia
Haiglaravi
Üldarstiabi
Eriarstiabi
Hambaravi
Muud tervishoiualad
Raamatukogude ja arhiivide tegevus
Muuseumide tegevus
Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus
Spordirajatiste käitus
Spordiklubide tegevus
Aeroobika- ja jõusaalide tegevus
Muu sporditegevus
Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus
Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus
Sideseadmete parandus
Jalatsite ja nahktoodete parandus
Mööbli ja sisustusesemete parandus
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus

Abisaaja liik Väikeettevõtted

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma RON 160.9011 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - RON 547.08
(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


