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Ministerul Economiei lanseaza în consultare Ghidul Solicitantului pentru acordarea
de granturi în industria prelucratoare
Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investitii
destinate industriei prelucratoare a fost lansat, vineri, în dezbatere publica de Ministerul Economiei.
Conform documentului, întreprinderile care îsi doresc sa acceseze fondurile puse la dispozitie prin schema de
ajutor de stat de catre Ministerul Economiei trebuie sa asigure un plan de investitii de minimum 3 milioane euro si
o contributie financiara de cel putin 25% din costurile eligibile. De asemenea, firmele candidate trebuie sa declare
un capital social subscris varsat în valoare de minimum 100.000 lei si capitalurile proprii pozitive în ultimul
exercitiu financiar încheiat.
În plus, printre conditiile de eligibilitate se mai afla si investitii verzi de cel putin 10% din valoarea proiectului.
"Pentru prima data în 30 de ani, Ministerul Economiei dedica o schema de ajutor de stat industriei prelucratoare.
300 de milioane de euro pot fi accesate de la 1 septembrie 2022, pentru urmatorii doi ani, de firmele care vor
îndeplini criteriile de eligibilitate publicate astazi pe site-ul ministerului. Firmele românesti beneficiaza de punctaj
suplimentar la accesarea fondurilor puse la dispozitie prin schema de ajutor de stat de la Ministerul Economiei. În
plus, firmele care contribuie la reducerea dependentei de import vor avea prioritate conform grilei de punctaj.
Acest demers încurajeaza realizarea unui lant valoric esential în dezvoltarea economiei nationale. Cele 300 de
milioane de euro pe care le-am prevazut sunt un sprijin de la bugetul de stat, de aceea consider ca este important sa
cream oportunitatea accesarii acestor fonduri îndeosebi de catre beneficiari români. De asemenea, companiile care
vor realiza investitii în zonele defavorizate sau depopulate de pe teritoriul tarii noastre obtin punctaj mai mare, la
fel si cele care angajeaza peste 100 de persoane", a afirmat ministrul Economiei, Florin Spataru.
Potrivit ministerului de resort, Ghidul cuprinde informatii privind modul de completare a documentelor care
urmeaza a fi depuse de catre potentiali solicitanti, în temeiul schemei de ajutor de stat, precum si toate conditiile
care trebuie îndeplinite în vederea emiterii acordului de finantare.
O conditie esentiala este ca firmele care pot depune proiecte pentru obtinerea de fonduri trebuie sa nu înregistreze
restante la bugetul general consolidat, sa nu se afle în procedura de executare silita, insolventa, faliment sau alte
proceduri de reorganizare judiciara, sau sa nu faca obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat etc.
La sfârsitul lunii trecute, la initiativa Ministerului Economiei, Guvernul României a aprobat Schema de Ajutor de
Stat privind acordarea de granturi pentru investitii destinate industriei prelucratoare.
Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ ce vizeaza Ghidul Solicitantului elaborat în
baza Hotarârii Guvernului nr. 959/2022, se primesc în termen de zece zile de la data publicarii.
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