Hotărârea Guvernului nr. 274/2013
privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de
întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare
Baza legală
Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat
ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/2006
Principalele caracteristici ale schemei
Obiectiv
Domenii de aplicare

Modalitate de acordare

Bugetul total
Durata de valabilitate a
schemei
Nr. estimat de
întreprinderi beneficiare
Criterii de eligibilitate
a investiţiei

Cheltuieli eligibile

Realizarea de investiţii şi crearea de locuri de muncă de către IMM-uri
IMM – uri, conform Legii nr. 31/1990, Legii nr. 1/2005 şi Legii nr. 346/2004, din
toate sectoarele de activitate
Excepţie: sectoarele prevăzute de Regulamentul comunitar nr. 1998/2006 (pescuit,
acvacultură, produse agricole, cărbune, export, vehicule transport rutier mărfuri).
Grant - 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferentă unui proiect de
investiţii (≤ 200.000 euro/100.000 euro în domeniul transportului rutier) pe o
perioadă de 3 ani fiscali consecutivi
400 mil. lei (echivalent a aprox. 100 mil. euro)
2013 – 30.06.2014 - pentru emiterea de Acorduri pentru finanţare.
2014 – 2016 - pentru plata ajutorului de stat aprobat prin Acordurile pentru finanţare
emise.
1.000 întreprinderi

a) vor crea până la finalizarea investiţiei şi vor menţine, pe o perioadă de minimum
3 ani de la finalizarea investiţiei, cel puţin
- cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru
persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul
unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv;
- şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru
persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul
unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv;
b) prezintă un plan de investiţii şi un studiu tehnico-economic din care rezultă
viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii
solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;
c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general
consolidat;
d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare
judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare etc.
a) realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ,
ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi
agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii
pentru care s-a solicitat finanţare;
b) achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă,
cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement,
precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a
solicitat finanţare;
c) echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
d) aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
e) mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii
întreprinderii;
f) echipamente IT.
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