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Abimeetme nimetus Schemă de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru
întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule
väljaandele)

Ordin 194/22.01.2018 privind aprobarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub
formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul
Programului Operaţional Competitivitate 

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 12.02.2018 - 31.12.2020

Sektorid Toiduainete tootmine
Joogitootmine
Tekstiilitootmine
Rõivatootmine
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine; v.a mööbel; õlest ja
punumismaterjalist toodete tootmine
Paberi ja pabertoodete tootmine
Trükindus ja salvestiste paljundus
Värvainete ja pigmentide tootmine
Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine
Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
Plasti tootmine algkujul
Liimitootmine
Eeterlike õlide tootmine
Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
Muude plasttoodete tootmine
Muu keraamika tootmine
Tsemenditootmine
Raua; terase ja ferrosulamite tootmine
Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine
Muude metallpaakide; -reservuaaride ja -mahutite tootmine
Aurukatelde tootmine; v.a keskkütte-kuumaveekatlad
Metalli sepistamine; pressimine; stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
Metallitöötlus ja metallpindade katmine
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
Arvutite; elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Elektriseadmete tootmine
Mootorite ja turbiinide tootmine; v.a õhusõidukite; mootorsõidukite ja mootorrataste
mootorid
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
Mootorsõidukite; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Mööblitootmine
Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
Veekogumine; -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon
Jäätmekogumine; -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus
Info- ja sidetehnika jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Jaemüük posti või Interneti teel
Veetransporti teenindavad tegevusalad
Majutus
Raamatu-; perioodika- jm kirjastamine
Tarkvara kirjastamine
Kinofilmide; videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine
Programmid ja ringhääling
Telekommunikatsioon
Programmeerimine; konsultatsioonid jms tegevused
Infoalane tegevus



Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas
Reklaamindus ja turu-uuringud
Disainerite tegevus
Fotograafia
Muu mujal liigitamata kutse-; teadus- ja tehnikaalane tegevus
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus; reserveerimine ning sellega seotud tegevus
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
Tervishoid
Hooldusraviasutuste tegevus
Vaimse arengu peetusega ja vaimse tervise häiretega isikute ning ainesõltlaste
hoolekandeasutuste tegevus
Loome-; kunsti- ja meelelahutustegevus
Sporditegevus
Arvutite ja sideseadmete parandus

Abisaaja liik -

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma RON 49.62 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Riskifinantseerimise pakkumine

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 125.50 (miljonites)

 
 
Eesmärgid Abi suurim osatähtsus

(%) või suurim
abisumma riigi

vääringus

VKEde soodustused (%)

Riskifinantseerimisabi (artikkel 21) 69 RON

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2018/12.03/sintact-ordinul-194-2018-privind-aprobarea-schemei.pdf


