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SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALA
PRIN STIMULAREA INVESTITIILOR POTRIVIT HG 753/2008
Principiu: Ajutorul de stat se acorda sub forma de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat
Beneficiarii eligibili sunt:
•

Societate incadrata la categoria intreprindere mare conform Legii 346/2004.

Conditii de eligibilitate:
Companiile mari care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
• realizeaza o investitie initiala de peste 100 milioane de euro, iar valoarea costurilor eligibile
depaseste 50 milioane de euro
• creeaza cel putin 500 de noi locuri de munca
Investitie initiala – O investitie in active fixe, corporale, si necorporale referitoare la:
- crearea unei unitati noi
- extinderea unei unitati existente
- diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea
fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente.
- poate fi considerată investitie initiala si o investitie in capital fix realizata sub forma achizitionarii
unei unitati care a fost inchisa sau ar fi fost inchisă daca nu ar fi fost cumparata, cu exceptia
cazului in care unitatea in cauza apartine unei intreprinderi in dificultate.
1) Cheltuieli eligibile 1
Investitii in active corporale:
-

constructii

-

echipamente tehnologice

-

aparate si instalatii de masurare, control si reglare

-

mijloace de transport neimatriculabile

-

mobilier si aparatura birotica

Investii in active necorporale:
-

brevete

-

licente

-

marci comerciale, etc
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2) Cheltuieli eligibile 2.
Ajutorul regional va fi acordat fie pentru costurile cu investitiile in activele corporale si necorporale fie
pentru costurile salariale estimate pentru locurile de munca direct create prin proiectul de investitie,
fiind retinuta valoarea mai mare.
In acest caz, costurile eligibile sunt considerate a fi costurile salariale cu personalul nou-angajat,
calculate pe o perioada de 2 ani. Costurile salariale includ salariul brut si contributiile la asigurarile
sociale obligatorii.
In acelasi timp, trebuie indeplinite următoarele conditii:
a) locurile de munca sunt create direct de proiectul de investitii;
b) locurile de munca trebuie sa fie ocupate in termen de 3 ani de la finalizarea lucrarilor si trebuie
mentinute pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate pentru prima data.
3) Aportul beneficiarului
Aportul beneficiarului trebuie sa fie de cel putin 25% din costurile eligibile.
4) Modalitate de acordare
Solicitantul va depune o Cerere de acord de principiu, insotita de un plan de investitii si de o serie de
acte ( certificat de atestare fiscala, situatii financiare, etc).
Dupa aprobarea Cererii de acord de principiu, solicitantul va beneficia de recuperarea investitiei in 3 ani.
Durata schemei: 2008-2012
5) CALCULAREA SUMEI ACORDATE
Intensitatea bruta a ajutorului de stat se calculează ajustandu-se plafonul regional in functie de valoarea
costurilor eligibile.
Astfel, suma admisibila ca ajutor de stat pentru un proiect se calculează conform formulei:
A=Rx(50+0,50B+0,34C), unde:
-A reprezintă suma maximă a ajutorului de stat;
-R reprezintă plafonul regional care este de 40% pentru regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov si
de 50% pentru restul regiunilor de dezvoltare
-B reprezintă cheltuielile eligibile între echivalentul in lei a 50 de milioane euro si echivalentul in lei a
100 de milioane euro;
-C reprezintă cheltuielile eligibile peste echivalentul in lei a 100 de milioane euro.
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