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Tukitoimenpiteen nimike 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 

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) 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 

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 12.02.2018 - 31.12.2020

Toimiala(t) Elintarvikkeiden valmistus
Juomien valmistus
Tekstiilien valmistus
Vaatteiden valmistus
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja
punontatuotteiden valmistus)
Paperin; paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
Värien ja pigmenttien valmistus
Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
Muoviaineiden valmistus
Liimojen valmistus
Eteeristen öljyjen valmistus
Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
Muiden keramiikkatuotteiden valmistus
Sementin valmistus
Raudan; teräksen ja rautaseosten valmistus
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
Metallin takominen; puristaminen; meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia
Metallien käsittely ja päällystäminen
Muiden metallituotteiden valmistus
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
Sähkölaitteiden valmistus
Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
Moottoriajoneuvojen; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
Huonekalujen valmistus
Koneiden ja laitteiden korjaus; huolto ja asennus
Veden otto; puhdistus ja jakelu
Viemäri- ja jätevesihuolto
Jätteen keruu; käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
Jätteen ja romun tukkukauppa
Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Vähittäiskauppa postimyyntiliikkeiden tai Internetin välityksellä
Vesiliikennettä palveleva toiminta
Majoitus
Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
Ohjelmistojen kustantaminen
Elokuva-; video- ja televisio-ohjelmatuotanto; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Radio- ja televisiotoiminta
Televiestintä
Ohjelmistot; konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Tietopalvelutoiminta
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi



Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
Muu luonnontieteellinen ja tekninen tutkimus ja kehittäminen
Mainostoiminta ja markkinatutkimus
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Valokuvaustoiminta
Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
Muu rakennus- ja teollisuussiivous
Terveyspalvelut
Sosiaalihuollon hoitolaitokset
Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Urheilutoiminta
Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus

Tuensaajatyyppi -

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä RON 49.62 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Riskirahoitus

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 125.50 (miljoonaa)

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Riskirahoitustuki (21 artikla) 69 RON

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2018/12.03/sintact-ordinul-194-2018-privind-aprobarea-schemei.pdf


