H.G. NR.797/2012 PRIVIND INSTITUIREA UNEI SCHEME DE AJUTOR DE STAT PENTRU SPRIJINIREA INVESTITIILOR CARE
PROMOVEAZA DEZVOLTAREA REGIONALA PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR NOI SI CREAREA DE LOCURI DE MUNCA
Data lansarii:
Data inchiderii:

Obiective:

Activitati eligibile:
Beneficiari:

Tipuri de proiecte:

Durata proiecte:
Buget competitie:
Valoarea asistentei
financiare nerambursabile:

Dimensiunea maxima a
finantarii acordate:

2012
2013 - Plata ajutorului de stat aprobat conform acordurilor pentru finantare emise in perioada de
valabilitate a schemei se realizeaza in perioada 2013 - 2018, in limita bugetului anual alocat schemei.
Dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii care:
 fie conduc la obtinerea de produse, servicii, tehnologii inovative;
 fie includ o componenta ITC de minim 20% din valoarea planului de investitii.
Prezenta schema de ajutor de stat are in vedere finantarea costurilor salariale aferente personalului inalt
calificat in: ITC, cercetare – dezvoltare, inovare, energie, industria prelucratoare inalt tehnologizata.
1. Investitia initiala: active corporale si/sau necorporale legate de: demararea unei noi unitati; extinderea
unei unitati existente; diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de noi produse, suplimentare
sau schimbarea fundamentala a procesului general de productie a unei unitati existente;
2. Investitia inovativa - care implica inovatia de produs/inovatia de proces;
Intreprinderi care sunt inregistrate conform Legii nr. 31/1990, care investesc in Romania;
 Sa fie o investitie initiala;
 Sa fie investitie inovativa sau sa includa o componenta itc de minim 20% din valoarea planului de
investitii (exclus terenuri, cladiri) ;
 Sa conduca la crearea a cel putin 200 de locuri de munca;
 Sa faca dovada contributiei la dezvoltarea regionala prin plata efectiva de taxe si impozite la
bugetul general consolidat si bugetele locale pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la
data finalizarii acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Aceasta contributie trebuie
sa fie intr-o valoare cel putin egala cu valoarea ajutorului de stat solicitat.
max.36 luni
Numarul total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei
este de 10, numarul mediu anual de intreprinderi beneficiare fiind de 5. Bugetul total maxim al schemei
este de 440,000 mii lei (echivalent a aprox. 100 mil. Euro), cu posibilitatea suplimentarii.
 50% din valoarea costurilor eligibile (40% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov);
Ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi ca
urmare a crearii de locuri de munca și se acorda cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) locurile de munca sunt create ca urmare a realizarii investitiei;
b) locurile de munca trebuie sa fie create in cel mult 3 ani de la data finalizarii investitiei;
 Toate regiunile Romaniei: 28,125 milioane euro;
 Regiunea Bucuresti-Ilfov: 22,500 milioane euro

