In data de 9 iulie 2018 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.580 HG nr.476 privind
modificarea si completarea HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca
obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie.
Este vorba despre o schema de ajutor de stat implementata de Ministerul Finantelor Publice
care in varianta modificata aduce urmatoarele elemente de noutate :
-

-

-

-

Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei ( aprox. 145 milioane euro ) si
permite utilizarea resurselor care nu au fost utilizate in anii anteriori ;
Valoarea minima a investitiei a fost redusa de la 10 milioane euro la 3 milioane euro
(13,5 milioane lei ) ;
Depunerea cererilor de acord pentru finantare se face continuu,in limita bugetului alocat
schemei pe anul in curs ;
S-a renuntat la selectia beneficiarilor pe baza de punctaj, aceasta facandu-se in limita
creditelor de angajament aprobate si in functie de indeplinirea criteriilor si conditiilor de
eligibilitate ;
Planul de investitii este inclus in Planul de afaceri,structurat pe 3 mari categorii
(constructii / masini,utilaje,echipamente / active necorporale) ;
Se elimina obligatia depunerii certificatelor fiscale la depunerea cererii de acord pentru
finantare,urmand ca certificatele fiscale sa fie solicitate de catre Ministerul Finantelor
Publice la depunerea cererii de plata ;
Scurtarea termenului de analiza a cererii de acord de la 45 zile lucratoare,la 30 zile
calendaristice , virarea ajutorului de stat pentru cererea de plata considerata completa
facandu-se in 15 zile calendaristice ;
Demararea investitiei se poate realiza dupa depunerea cererii de acord pentru finantare .

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie
2020.Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 - 2023, în baza acordurilor pentru
finanţare emise, în limita creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor sub formă de sume nerambursabile, în
raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al
ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere astfel :
-

Intensitatea maxima admisibila conform Regulamentului CE 651/2014 cu modificarile
si completarile ulterioare este de 50% pentru regiunea Sud-Vest
Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere este de 37,5
milioane de Euro

Ghidul solicitantului elaborat in baza HG nr. 807/2014 si Ghidul de plata a ajutorului de stat
acordat in baza HG nr. 807/2014 pot fi consultate pe site-ul mfinante.ro - transparenta
decizionala – proiecte acte normative .

