Industrieel Beleid 2020: Aandrijving Gujarat Industries voor een
Atmanirbhar Gujarat
7 augustus 2020
 Het industriebeleid van Gujarat 2015 is op 31 december 2019 ten einde
gekomen. Het werd verder uitgebreid tot aan de datum van publicatie van
nieuw beleid of 31 december 2020, indien dit eerder is.
 Het industriebeleid van Gujarat 2015 loopt ten einde en heeft de algemene
industriële ontwikkeling in de hele staat ondersteund.
 Het succes van het beleid kan worden beoordeeld aan de hand van de
volgende kernpunten:
1. Gujarat staat 1e in termen van nrs. van IEM's (Industrial Entrepreneurship
Memorandum) ingediend en feitelijke investering gerapporteerd voor
2019 met ~ 51% aandeel van IEM's ingediend in India in termen van
waarde met een voorgestelde investering van USD 49 miljard volgens de
gegevens vrijgegeven door DPIIT, overheid van India.
2. Terwijl India in 2019 een stijging van 48% in voorgestelde investeringen (IEM's) zag,
noteerde Gujarat een groei van 333% ten opzichte van vorig jaar.
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De investeringen hebben ook plaatsgevonden in uiteenlopende sectoren,
waaronder textiel, chemicaliën, auto- en auto-onderdelen, kunststoffen,
energie en stroom, voedselverwerking en andere
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Techniek
Duurzame energie
Chemicaliën
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Papieren producten
Metallurgische industrie
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Bedrijven
Some Zf Components Pvt. Ltd. (JV tussen Somic Ishikawa Inc,
Japan &ZF Friedrichshafen AG, Duitsland)
Motherson Sumi Systems Ltd.
Sekisui Dljm Molding Pvt.Ltd. (JV tussen M/s Sekisui
Chemical Ltd. Japan & M/s Dipty Lal Judge Mal Pvt. Ltd.
India)
polyCab India Ltd
Senvion Wind Technology Pvt. Ltd
Macwell Auto Engineering Pvt. Ltd
Abellon Co Gen Limited
Deedy Chemicals Pvt. Ltd.
Granula Masterbatches Indian Pvt. Ltd.
Phillips Carbon Black Ltd.
Swan Medicot LLP.
Creative Garments Pvt. Ltd.
Kamadgiri Fashion Limited
Letra Graphix Pvt. Ltd.
Doms Industries Pvt. Ltd.
Aculife Healthcare Pvt. Ltd.

3. In boekjaar 2019-20 zag Gujarat de hoogste nationale stijging van 240% in
de instroom van directe buitenlandse investeringen instroom in
vergelijking met vorig jaar, tegen een groei van 14% in directe
buitenlandse investeringen in India.
4. Gujarat heeft ook de laagste werkloosheidscijfers in het hele land @ 3,4%
volgens een onderzoeksrapport van het National Statistical Office, de
overheid van India.
Staat/UT
Gujarati
Karnataka
Maharashtra
Tamil Nadu
Andhra Pradesh
Haryana
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Telangana
Geheel-India
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5. Het aantal MSME's in Gujarat groeide met 60% tussen 2014-2015 en
momenteel herbergt Gujarat meer dan 3,5 miljoen MSME's die een
belangrijke bron van werkgelegenheid zijn en ook een belangrijk
onderdeel vormen in het grotere industriële ecosysteem.
 Als je naar nationale statistieken kijkt,
1. Gujarat staat op de eerste plaats in India op het gebied van industriële
productie met ~ 17% van de Indiase productie
2. De staat is door DPIIT erkend als de best presterende staat in staat in
staatsstartup-ranglijst 2018 , de overheid van India

3. Gerangschikt nr.1 in de logistieke prestatie-index en LEADS-index door
ministerie van Handel, overheid van India in het jaar 2019
 Gujarat is in 2019-2020 getuige geweest van 13% groei
lopende prijzen in vergelijking met vorig jaar. Gujarat
groeipercentage van dubbele cijfers behaald. In de
registreerde de staat een gemiddeld groeipercentage
constante prijs.

van het bbp tegen
heeft constant een
afgelopen 5 jaar
van 10,14% tegen

 Als we naar het subsidiebedrag kijken, is het in de afgelopen vijf jaar bijna
driemaal gestegen, met een exponentiële groei.
 Rekening houdend met vergelijkbare groeipatronen, wordt verwacht dat de
gemiddelde jaarlijkse uitgaven voor het industriebeleid van New Gujarat
2020 tot INR 8.000 crore zullen bedragen
 Het nieuwe industriebeleid van Gujarat 2020 is gevormd om dit momentum
verder te consolideren en het huidige groeitempo te versterken. Er zijn
gerichte inspanningen geleverd voor het ondersteunen van banen,
waardetoevoeging in alle sectoren, toepassing van de modernste technologie,
verhoging
van
de
productiviteit
met
Industrie
4.0-productie,
innovatiegedreven ecosysteem met focus op onderzoek en ontwikkeling om
de staat verder te stuwen naar “Atmanirbhar Gujarat”. Dit zal de vorming
mogelijk maken van een moderne Gujarat die de speerpunt vormt van de
visie van een modern India.
 We hebben ons consequent ingespannen voor een meer evenwichtige groei
met betrekking tot regio's en sectoren.
 De kracht van Gujarat ligt in zijn constante dialoog met zijn sterke en
gediversifieerde belanghebbenden, d.w.z. de industrie, industriële
verenigingen, kamers en de academische wereld.
 We hadden 9 taskforce-commissies samengesteld die verschillende serieuze
en productieve bijeenkomsten hielden die ons hielpen met constructieve
suggesties voor het industriebeleid van New Gujarat 2020.
 Het beleid omvat de meeste suggesties die door de industrie als geheel zijn
aangegeven, rekening houdend met de wereldwijde en nationale
productietrends en -sectoren.
De belangrijkste focus van het beleid is gericht op inclusieve en
evenwichtige regionale ontwikkeling, het genereren van werkgelegenheid,
door de volgende generatie industrie 4.0 geleide productie om een
aanzienlijke bijdrage te leveren aan de visie van "Aatmanirbhar Bharat"
zoals uiteengezet door de geachte minister-president van India.

 Zoals de cijfers voor zich spreken, is er een zeer snelle groei in onze levendige
staat en daarom zijn de vele kenmerken van het Gujarat Industriebeleid 2015
voortgezet. Echter, sommige van de belangrijkste kenmerken waar de
wijzigingen zijn aangebracht zijn als volgt:
1.

Trust sectoren:
15 Thrust sectoren zijn geconceptualiseerd met het oog op wereldwijde
investeringstrends, de noodzaak van versterking van de geïntegreerde
waardeketens, export, beleid van de Indiase overheid, NITI Aayog enz. De
stuwkrachtsectoren zijn onderverdeeld in twee grote groepen, namelijk
kernsectoren en Sunrise sectoren . Kernsectoren zijn onder meer gebieden
waar Gujarat al een sterke productiebasis heeft en het potentieel heeft om
op wereldschaal verder te versnellen. Sunrise-sectoren zijn sectoren met
een aanzienlijk potentieel voor technologische vooruitgang en kunnen
bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling.Thrust sectoren zullen
worden gegeven stijgende stimulansen krijgen in het kader van het beleid.
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Elektrische machines en uitrusting
Industriële machines en uitrusting
Auto & Auto-componenten
Keramiek
Technisch textiel
Agro & Voedselverwerking
Farmaceutica en medische hulpmiddelen
Edelstenen en sieraden
Chemicaliën (in aangewezen gebied)
Industrie 4.0-productie
Elektrische voertuigen en onderdelen daarvan
Afvalbeheerprojecten
Groene energie (zonne- en windapparatuur)
Milieuvriendelijk composteerbaar materiaal (vervangt
traditionele kunststoffen)
6. 100% exportgerichte units, ongeacht de sector

Kapitaalsubsidie:
Sinds GST is geïmplementeerd, werden bedrijven gecompenseerd volgens
"Net SGST" voor goederen die binnen de staat werden verkocht. Er waren
verschillende complexiteiten bij de berekening van de belasting op
goederen die binnen de staat werden verbruikt.
Daarom is Gujarat de eerste staat die een gewaagde beslissing heeft
genomen om stimulansen van SGST los te koppelen. Tot 12% van de
investeringen in vaste activa zal worden besteed aan grote industrieën
voor het opzetten van productieactiviteiten in de staat in de vorm van
kapitaalsubsidie. Daarom zal het stimuleringsbedrag nu voorspelbaarder
en transparanter zijn en zo de industrie helpen om snel beslissingen te
nemen.

Er is geen bovengrens voor de hoeveelheid stimulans die aan een
bepaalde eenheid moeten worden gegeven. Dit zal helpen bij het
gronden van grote investeringen in de staat.
Taluka Categorie

Algemene Sectoren

Thrust Sectoren (15)

Categorie 1

• 10% van FCI

• 12% van FCI

Categorie 2

• 8% van FCI

• 10% van FCI

Categorie 3

• 4% van FCI

• 6% van FCI

•

Dit voordeel wordt gegeven over een periode van 10 jaar met een jaarlijks
maximum van INR 40 Crore.

•

Als de in aanmerking komende contante subsidie niet binnen een periode van
10 jaar kon worden uitgekeerd vanwege een bovengrens van Rs. 40 cr per jaar
zal voor een dergelijke eenheid de in aanmerking komende periode van 10
jaar wordt verlengd tot nog eens 10 jaar met de voorwaarde dat het jaarlijkse
bovengrens Rs. 40 cr per jaar blijft.
Als de in aanmerking komende contante subsidie niet binnen een periode van
20 jaar kan worden uitgekeerd vanwege een bovengrens van Rs. 40 cr per jaar
zal het totale recht op contante subsidie worden uitbetaald in gelijke
termijnen van 20 jaar zonder een bovengrens
Daarnaast blijven nieuwe industrieën gedurende 5 jaar vrijgesteld van
elektriciteitsbelasting.
Hiermee geeft Gujarat aanzienlijk hoge stimulansen aan industrieën in
vergelijking met andere staten.

3.

MSMEs:
De definitie van MSME zal in overeenstemming zijn met de definitie van
de regering van India, zodat een groot aantal eenheden kan profiteren van
de bepalingen van het MSME-beleid.
Het beleid is erop gericht MSME's te promoten met als doel binnenlandse
MSME's wereldwijd concurrerend te maken. De overheid zal MSME's
ondersteunen bij het upgraden van technologieën, het aannemen van
wereldwijd geaccepteerde certificeringen en bij het internationaal
marketing van hun producten.
3.1 Kapitaalsubsidie: MSME's komen in aanmerking voor kapitaalsubsidie
tot 25% van het in aanmerking komende geleende bedrag tot INR 35
lakhs. Als de in aanmerking komende investering in vaste activa hoger is
dan INR 10 crores, komt de eenheid bovendien in aanmerking voor een
extra kapitaalsubsidie tot INR 10 lakhs.

3.2 Rentesubsidie: MSME's komen in aanmerking voor rentesubsidie tot 7%
van de rente die wordt geheven op een termijnlening tot INR 35 lakhs per
jaar voor een periode tot 7 jaar.
1% extra rentesubsidie aan SC / ST Ondernemer / lichamelijk
gehandicapte ondernemer / Vrouwelijke ondernemer / startup in de
productie industrie.
Daarnaast is 1% extra rente subsidie aan jonge ondernemer jonger dan 35
jaar op de datum van de sanctie van de lening
3.3 MSME's in de dienstensector: MSME's in de dienstensector levert een
belangrijke bijdrage aan het nationale bbp. Veel diensten zijn belangrijke
inputs voor het faciliteren van andere primaire en secundaire industrieën.
Het nieuwe industriebeleid van Gujarat 2020 biedt rentesubsidie tot 7%
tot INR 35 lakhs per jaar voor een periode tot 7 jaar aan deze MSME's in
de dienstensector in de staat, waaronder zij die zich bezighouden met
financiële dienstverlening, gezondheidszorg, audiovisuele diensten,
bouwgerelateerde engineering diensten, milieudiensten enz.
Tegelijkertijd werkt de staat aan een dienstensectorbeleid voor grote
ondernemingen.
3.4 Overname van buitenlandse technologieën door MSME's: de overheid
zal voor de eerste keer tot 65% van de kosten voor het verwerven van
buitenlandse gepatenteerde technologieën ondersteunen. (Maximale
ondersteuning tot INR 50 lakh). Dit zal het productievermogen van onze
MSME's helpen vergroten, waardoor ze wereldwijd concurrerend zijn.
3.5 Marktontwikkelingshulp aan MSME's: Om MSME's aan te moedigen
hun producten op nationaal en internationaal niveau op de markt te
brengen, zal het nieuwe industriebeleid fiscale ondersteuning bieden aan
MSME's @ 75% van de standhuur tot INR 2 lakh voor exposities in India
en @ 60% van de standhuur tot INR 5 lakh voor exposities buiten India.
3.6 MSME's aanmoedigen om zonne-energie te gebruiken: Om het proces
van het gebruik van zonne-energie op daken in MSME's verder te
vergemakkelijken, is de stroomcyclus voor het berekenen van het verbruik
van units verhoogd van 15 minuten naar 07.00 - 18.00 uur. Ook is voor de
aankoop van overtollige zonne-energie van MSME's de prijs verhoogd van
INR 1,75 / eenheid naar INR 2,25 / eenheid.
Bovendien zullen bestaande industrieën die overstappen op zonneenergie, rentesubsidie worden verstrekt op termijnlening
3.7 Daarnaast zullen er stimulansen worden gegeven aan MSME's voor de

implementatie van Enterprise Resource Planning (ERP), informatie- en
communicatietechnologie, het verkrijgen van kwaliteitscertificeringen,

waaronder
ZED-certificering,
octrooiaanvraag,
stroomaansluitingskosten, huurondersteuning enz.

servicelijn

en

4.

Overheidsgrond die op lange termijn wordt gepacht:
Om een verdere impuls te geven aan een evenwichtige regionale
ontwikkeling in de staat, zal de regering industrieën faciliteren om
“Overheidsland” op lange termijn te verhuren tot 50 jaar (verder
uitbreidbaar volgens het geldende beleid) voor industriële ondernemingen
@6% van de marktconforme koers. De industrieën zullen het land kunnen
verpanden.

5.

Evenwichtige regionale ontwikkeling:
Om een evenwichtige regionale ontwikkeling in de staat te bevorderen,
zijn de stimulansen voor alle MSME's en grote industrieën gecategoriseerd
op basis van industriële ontwikkeling in de respectievelijke talukas.
Incrementele voordelen zullen worden geschonken aan bedrijfstakken bij
het opzetten van activiteiten in industrieel minder ontwikkelde talukas

6.

Ondersteuning voor startups:
6.1 Zaadondersteuning is verhoogd van INR 20 lakh tot INR 30 lakh.
6.2 De toelage voor levensonderhoud is verhoogd van INR 10.000 per maand
gedurende één jaar tot INR 20.000 per maand per startup gedurende één
jaar & INR 25.000 per maand per startup gedurende één jaar voor startups met ten minste 1 vrouwelijke mede-oprichter.
6.3 Bovendien zal voor mid-level Pre-Series A financiering van startups een
apart fonds worden gecreëerd onder Gujarat Venture Finance Limited
(GVFL). Daarnaast krijgen de startups een extra rentesubsidie van 1%
(d.w.z. tot 9% op termijnleningen.
6.4 Extra subsidie van maximaal INR 10 lakh voor startups met een
aanzienlijke impact op de samenleving.
6.5 Extra fiscale ondersteuning tot INR 3 lakh per startup zal worden
verstrekt om in te schrijven voor nationale / internationale erkende
versnellingsprogramma's.
6.6 Soft skill-assistentie: Financiering van maximaal INR 1 lakh per startup
voor trainingen die specifiek zijn voor "Managementtraining, Soft
Skills, Marketingvaardigheden, Fondsenwerving, Financiën" op basis
van vergoeding
6.7 Begeleiding van INR 1 lakh per startup wordt gegeven aan erkende
Nodal Institutes (maximaal INR 15 lakh per jaar per instituut)

7.

Stimulansen voor verhuizing:
In het licht van CoVID-19 zijn verschillende industrieën van plan hun
activiteiten te verplaatsen en / of hun toeleveringsketens te diversifiëren.
Gujarat zal speciale stimulansen bieden aan dergelijke bedrijven die
van plan zijn te verhuizen vanuit andere landen.

8.

Onderzoek en innovatie
8.1 Onderzoek & Innovatie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van
een robuuste industriële ecosysteem. Daarom hebben we ons bewust
gericht op de ontwikkeling van nieuwe R & D-instellingen. Het beleid
biedt ondersteuning tot INR 5 crore aan particuliere bedrijven /
instellingen voor het opzetten van R & D- en productontwikkelingscentra
8.2 Bijstand voor contract- / gesponsord onderzoekswerk van een industriële
onderneming / industriële vereniging aan een erkende R & D-instelling /
technische collages goedgekeurd door AICTE, zal worden beschouwd
als@ 50% van de projectkosten, exclusief kosten van grond en gebouw,
onderhevig aan maximum Rs. 50 Lakhs

9.

Ontwikkeling van industriële infrastructuur:
9.1 Het beleid zal particuliere ontwikkelaars stimuleren om privéindustrieparken op te zetten in de staat @ 25% van de investeringen in
vast kapitaal tot INR 30 crore. In het geval van Vanbandhu Talukas
ondersteunt het beleid het opzetten van bedrijventerreinen @50% van
investeringen in vast kapitaal tot INR 30 crore. Dit ondersteunt het creëren
van industriële infrastructuur en het ontwikkelen van last-mileconnectiviteit. Zegelrechten worden terugbetaald aan ontwikkelaars (100%
van de zegelrechten) en individuele eenheden (50% van de zegelrechten).
9.2 Om clusters te promoten, zal financiële steun worden verleend tot 80%
van de projectkosten tot INR 25 Crore voor het opzetten van industriële
infrastructuur, zoals de aanleg en opbouw van wegen, opslagfaciliteiten,
brandweerkazernes, ondergrondse nutsvoorzieningen, enz.
9.3 Het beleid zal 80% van de financiële steun tot INR 25 crore bieden voor
slaapzalen in productieclusters om betere levensomstandigheden te
bieden aan arbeiders in industriële clusters.

10.
Duurzame productie:
10.1 Tot INR 75 lakh voor Zero Liquid Discharge-fabrieken: 50% van de
kapitaalsubsidie tot INR 75 lakhs zal worden gegeven aan industrieën die
ten minste 50% afvalherstel toepassen via Zero Liquid Discharge, zoals
gecertificeerd door GPCB.
10.2 Bijstand voor schonere productiemaatregelen: Het beleid zal kleine en
middelgrote ondernemingen stimulansen geven voor 35% van de kosten
van installaties en machines en voor grote eenheden voor 10% van de
kosten van installaties en machines (maximum: INR 35 lakh) voor de
implementatie van schonere productietechnologie in plaats van bestaande
processen zoals vervanging & optimalisatie van grondstoffen,
vermindering van waterverbruik of energieverbruik of afvalproductie
11.
Gemeenschappelijke omgevingsinfrastructuur:
11.1 De steun van gemeenschappelijke infrastructuurvoorzieningen voor het
milieu is gestegen van de bestaande 25% tot 40% van de projectkosten tot
INR 50 crore

11.2 Ontwikkeling van bedrijventerreinen: Bijstand tot 25% van de
projectkosten tot INR 25 crore voor het opzetten / verplaatsen / renoveren
van
bestaande
vervuilende
industriële
eenheden
in
groene
bedrijventerreinen
11.3 Gemeenschappelijk ketelproject van SPV, bestaande uit minimaal 10
MSME's, ontvangt incentives tot 50% van de vaste installatiekosten tot INR
2 crore.
12.

13.

Ondersteuning bij vaardigheden en training:
De staat zal een gap-analyse uitvoeren van de vaardigheidsvereisten van
industrieën en beschikbare werknemers in verschillende sectoren in de
staat. Dit zal helpen bij het opstellen van een stappenplan voor het trainen
van de lokale bevolking in relevante vaardigheden en zo de kloof
overbruggen.
De staat zal ook fiscale steun verlenen bij het opzetten van Ankerinstituten
voor
vaardigheidsontwikkeling,
gespecialiseerde
centra
voor
vaardigheidsontwikkeling, centra voor het upgraden van vaardigheden,
enz.
Daarnaast zal het beleid stimulansen geven voor vaardigheidsverhoging
tot INR 15000 per persoon per training.
A dedicated organization “GARUD” has been formed by the state
government to ensure easy movements of goods inter & intra state and
increase exports. The infrastructure created under this authority will
support industries to incur less production costs and therefore will have a
competitive edge against other developing economies.

14.

Toegewijde "Relatiebeheerders” zullen worden genomineerd door
Industrial Extension Bureau (iNDEXTb) voor investeerders als enig
aanspreekpunt voor alle overheidsgerelateerde vragen en goedkeuringen.

15.

Portaal voor Facilitering van investeerders (IFP) - Mega Onlinetoestemming: Bijna 5 lakh-aanvragen zijn verwerkt vanuit het Single
Window: Investor Facilitation Portal (IFP). Om het gemak van zakendoen
in de staat verder te versterken, wordt een raamwerk voor “Megatoestemming” voorbereid, waarbij de belegger slechts één
aanvraagformulier hoeft in te dienen voor 26 verschillende
staatsgerelateerde goedkeuringen en compliances die op een versnelde
manier moeten worden verwerkt.

16.

Gecentraliseerd inspectiesysteem: De staat heeft ook het proces
geïnitieerd om het centrale inspectiesysteem te stroomlijnen om de
transparantie verder te brengen en het zakendoen te vergemakkelijken.

17.

Pijplijnondernemingen: nieuwe projecten die zich al in verschillende
stadia van uitvoering bevinden, komen in aanmerking onder het vorige
beleid (Gujarat Industrial Policy 2015). Dergelijke productieprojecten
moeten binnen 1 jaar in gebruik worden genomen en gemeenschappelijke
infrastructuurprojecten moeten binnen 2 jaar na de datum van publicatie
van New Gujarat Industrial Policy 2020 in gebruik worden genomen.

