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Solicitanți
eligibili
•

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de:
• Închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale;
• Costurile fără TVA aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de:
✓ Active corporale:
o construcții de orice tip;
o instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi.
✓ Active necorporale:
o brevete, licențe;
o know-how;
o drepturi de proprietate intelectuală;
o acest tip de cheltuieli nu pot depăși 50% din totalul costurilor eligibile aferente
investiției.

Cheltuieli
eligibile

Disclaimer

Întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, care:
✓ au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în ultimul exercițiu financiar încheiat;
✓ au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
Întreprinderi nou-înființate care:
✓ au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 LEI;
✓ nu aparțin unor acționari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării
cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a
desfăşurat activitatea pentru care solicită finanțare.
Programul sprijină proiecte care își propun o:
• Investiție inițială: o investiție în active corporale și necorporale aflate în același perimetru pentru:
✓ crearea unei noi unități (“green field”);
✓ extinderea capacitații unei unități existente;
✓ diversificarea producției unei unități existente;
✓ schimbarea fundamentală în procesul general de producție.
• Investiție inițială în favoarea unei noi activități economice (cod CAEN nou):
✓ înființarea unei unități noi;
✓ diversificarea activității unității.

Acțiunile
finanțate

Valoarea
contribuțiilor
generate de
proiect

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – H.G. NR. 807/2014
pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie
Bugetul anual mediu al schemei este de aprox. 145 mil. EUR.
4,5 mil. LEI (fără TVA) este valoarea minimă investițională a unui proiect
Grant maxim acordabil: aprox. 37,5 mil. EUR
Intensitatea maxima: 10%-50% depinzând de regiunea de implementare
Status program: Deschis, cu depunere continuă până la 31.12.2023

•

Ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională
aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea. Contribuţia la dezvoltarea regională
reprezintă valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la
bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct
de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul
implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia.
Această prezentare a fost realizată pe baza Ghidului Solicitantului – revizia 4, august 2020 și prevederile H.G. nr. 807/2014,
conține doar informații generale și nu ar trebui utilizată ca bază pentru luarea unor decizii sau acțiuni care ar putea afecta
finanțele sau afacerea companiei dvs. în orice fel. OMEGA Consulting (o linie de servicii a OMEGA Trust) nu își asumă nici o
responsabilitate legală sau de altă natură pentru corectitudinea informațiilor, eventuale erori sau prejudicii care ar putea
apărea ca urmare a analizei acestui document. Prezentarea a fost realizată în conformitate cu informațiile publice
disponibile la momentul redactării sale. Această prezentare nu reflectă în niciun fel poziția Guvernului României sau a
oricărei alte instituții publice. Singurul scop al acestui document este acela de a informa clienții si partenerii OMEGA Trust
sau OMEGA Consulting.
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