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AVIZ

referitor la modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare~ regionala
prin sprijinirea investitiilor În turism din cadrul Programului Opetational
Regional 2007-2013 aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, I/ucrarilor
publice si locuintelor nr. 261/2008

Analizând

Proiectul de ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismliJlui pentru
modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regilonala prin
sprijinirea investitiilor În turism din cadrul Programului Operation~1 Regional
2007-2013 aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilorl publice si
locuintelor nr. 261/2008 (denumit În continuare Proiect)
si
Proiectul de fisa de informatii sintetice privind ajutorul de stat lacordat În
conformitate cu Regulamentul CE nr. 800/2008, de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea articp/elor 87 si
88 din Tratatul CE1, inaintate În vederea avizarii de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului prin adresa nr. 23754/16.04.2010, inregistrata la
Gonsiliul Concurentei cu nr. RG/2603/21.04.201 O
I

SI

constatând ca:
1. Prin Proiect se aproba modificarea unei scheme de aju or de stat
pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor IÎn turism,
schema elaborata in baza Regulamentului
CE nr. 1628/2006 de
aplicare a articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutorului regio1al national
pentru investit si exceptata de la obligatia notificarii;
I

2. Principalele
amendamente
aduse schemei
vizeaza
majorarea
numarului de beneficiari si a bugetului acesteia, prelungirea perioadei
de valabilitate,
extinderea domeniului de aplicare a schemei,
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Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/09.08.2008.
Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302/01.11. 2006.
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1,

restrângerea ariei activitatilor eligibile, modificarea unor criterii de
eligibilitate, introducerea posibilitatii
de a acorda prefinantare
,
l'
I

beneficiarilor;

I

3. Schema prevazuta de Proiect este valabila pâna lall data de
fonduri nationale, insumeaza 346,16 milioane Euro;
31.12.2013. Bugetul actual, constituit din fonduri comunitare'l(FEDR) si
4. Schema modificata este conforma cu prevederile Regulamlrntului CE
nr. 800/2008, de declarare a anumitor categorii de ajutoare aompatibile
cu piata comuna În aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul bE, care a
abrogat Regulamentul CE nr. 162812006 si cu Harta Ipjutoarelor
regionale aprobata de Comisia Europeana pentru Ro'mânia pe
perioada 2007-20133;
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5. Fisa de informatii respecta forma si continutul formularulullistandard
cuprins În Anexa III a Regulamentului CE nr. 80012008,de qeclarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna Îmaplicarea
articolelor 87 si 88 din Tratatul CE.
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In temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republicate si al art. 8 a n. (1) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale
În domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari ~rin Legea
nr. 137/2007,
Emite aviz

Pentru Proiectul de ordin al ministrului dezvoltarii regionale si Iturismului
pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala
prin sprijinirea investitiilor În turism din cadrul Programului Operational
Regional 2007-2013 aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor
publice si locuintelor nr. 261/2008 si pentru Proiectul fisei de informatii
sintetice comunicate de Romania În conformitate cu Regulamentului CE nr.
800/2008, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibil~ cu piata
comuna În aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE,
II

1,

II

cu urmatoarea precizare:

3 aprobata prin Decizia N 2/2007, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene m'l C 73/30.03.
2007
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Deoarece În cuprinsul Proiectului se face trimitere la prevederilel Ghidurilor
solicitantului, este necesar ca acestea sa fie armonizate cu schema de ajutor
de stat modificata si sa fie publicate concomitent pe pagina web a f~rnizorului.
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