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1. Voorwoord 
Gujarat is de meest geïndustrialiseerde staat in India en wordt nationaal en 
wereldwijd erkend voor het aanbieden van een gunstig bedrijfsecosysteem dat 
wordt ondersteund door het gemak van zakendoen en de modernste 
infrastructuur. De staat is getuige geweest van een ongekende groei in termen van 
investeringen, zowel FDI als binnenlands. Met de visie om “Atmanirbhar Bharat” 
een extra impuls te geven, wordt het New Gujarat Industrial Policy 2020 
geïntroduceerd met extra aandacht voor de belangrijkste stuwkrachtsectoren, 
waarbij geïntegreerde waardeketens, innovatie en onderzoek worden versterkt. 
Daarnaast bevat het industriebeleid van Gujarat bepalingen om industrieën te 
stimuleren die zich richten op duurzame & schonere productie en innovatieve 
Industrie 4.0 praktijken. Het bevat ook een doelstelling om ondernemerschap aan 
te moedigen en mkb-bedrijven te versterken en clusterontwikkeling te 
vergemakkelijken. 

2. Achtergrond 
Industrie Overzicht 

Gujarat is de meest geïndustrialiseerde en verstedelijkte staat van India. Met 
ongeveer 6% van het geografische gebied van India en 5% van de bevolking, 
vertegenwoordigt de staat bijna 8% van het bruto binnenlands product (bbp) van 
India. Volgens de jaarlijkse enquête van Industries (ASI) 2017-18 stond Gujarat op 
de eerste plaats in India op het gebied  van industriële output met ~ 17% van de 
productie van India. Gujarat draagt meer dan 20% bij aan de export van India en 
de havens van Gujarat verwerken meer dan 40% van de lading van India.  

Bovendien staat Gujarat op de eerste plaats op het gebied van het aantal 
ingediende IEM's en werkelijke investeringen gerapporteerd voor 2019. Gujurat 
had ~ 51% aandeel (op de eerste plaats in India) van IEM's die waren ingediend op 
het gebied van waarde met een voorgestelde investering van $ 49 miljard in 2019 
volgens de gegevens vrijgegeven door DPIIT. volgens de gegevens vrijgegeven 
door DPIIT.1  

Gujarat ontving tussen april 2015 en maart 2020 FDI ter waarde van 15,6 miljard 
dollar. In het boekjaar 2019-20 zag Gujarat de hoogste nationale stijging van 240% 
in de instroom van FDI ten opzichte van vorig jaar. Hiermee is de FDI-groei in 
Gujarat 60 keer die van de rest van India. 

Dit kan worden toegeschreven aan het beleidsgestuurde zakelijke ecosysteem van 
Gujarat. De toenemende investeringen zijn ook een getuigenis van de gunstige 
zakelijke omgeving van de staat. In de afgelopen vier jaar heeft de 
deelstaatregering meer dan twintig sectorspecifieke beleidsmaatregelen 
aangekondigd. Dit beleid was voornamelijk gericht op het versterken van het 
industriële ecosysteem en het bevorderen van R&D en innovatie.  

Gujarat heeft zichzelf gevestigd als een productie-krachtpatser voor sectoren zoals 
auto- en auto-onderdelen, chemicaliën en petrochemische producten, medicijnen 
                                                           
1 DPIIT 
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en farmaceutische producten, cement, textiel, techniek, edelstenen en sieraden en 
keramiek. De staat is de thuisbasis van enkele van 's werelds grootste bedrijven, 
waaronder meer dan 100 + Fortune 500-bedrijven. MSME's vormen een integraal 
onderdeel van de gehele toeleveringsketen van deze grote bedrijven in de staat. Ze 
fungeren als ondersteunende eenheden voor grote industrieën die aanzienlijk 
bijdragen aan de industriële ontwikkeling van de staat. Er zijn meer dan 100 
clusters van multiproductactiviteit van MSME's verspreid over de staat. 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. 

„Het 'Make in India'-initiatief van de Indiase regering heeft tot doel de productie te 
verbeteren door middel van investeringen, innovatie en de beste infrastructuur. 
Gujarat heeft met succes bijgedragen aan de doelstelling van het initiatief om India 
te transformeren tot een wereldwijd ontwerp- en productiecentrum, ondersteund 
door een gunstige infrastructuur en gemak van zakendoen. De deelstaatregering 
heeft ook opmerkelijke hervormingen doorgevoerd om een gunstig 
ondernemingsklimaat in de staat te creëren.  

Het initiatief ZED (Zero defect in de productie en nul effect op milieu) werd 
gelanceerd om de kwaliteit van de geproduceerde goederen te verbeteren met als 
einddoel India te positioneren als de 'Het productiecentrum ter wereld'. De 
productiesector van Gujarat heeft ZED opgenomen als een kernpijler die de 
Gujarat MSME's heeft ondersteund om een plaatsje voor zichzelf te verwerven in 
de wereldwijde toeleveringsketen. 

Op het gebeid van startups is Gujarat op nationaal niveau uitgegroeid tot een 
belangrijke startup-hub. De staat is door DPIIT in 2018 erkend als de best 
presterende staat in de ranglijst van startups. Volgens NASSCOM werden tussen 
2014 en 2019 ongeveer 150 startups opgericht in opkomende hubs en werd 43% 
van de gefinancierde startups in Ahmedabad gelanceerd. 

Gujarat heeft verschillende hervormingen doorgevoerd om het zakenklimaat te 
verbeteren en te versoepelen. De deelstaatregering voert voortdurend 
hervormingen door om haar quotiënt "gemak van zakendoen" verder te 
verbeteren. Belangrijke recente hervormingen zijn onder meer de Gujarat single 
window clearingswet 2017 en de Gujarat MSME-wet 2019. Het industriebeleid 
2020 is opgesteld met deze agenda als kern en het beleid is erop gericht het 
regelgevingsmechanisme en de procedure verder te versoepelen door de helpdesks 
te versterken en de informatie en een sterk mechanisme om feedback van 
investeerders te verzamelen.  

Robuuste fysieke infrastructuur  

Behalve dat het strategisch gelegen is aan de westkust van India, is Gujarat's 
belangrijkste waardepropositie voor de industrie de infrastructuur van 
wereldklasse. De robuuste infrastructuur omvat een breed netwerk van 
connectiviteit en nut tot de laatste mijl. De staat voorziet industrieën van: 

x 1.57.470 km wegen waaronder rijkswegen, rijkswegen en districtswegen  
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x Stroomoverschot, 24 uur per dag ononderbroken driefasige stroom van hoge 
kwaliteit en> 30 GW geïnstalleerde stroomopwekkingscapaciteit voor 24x7 
ononderbroken stroomvoorziening  

x 49 grote havens, waaronder 1 grote haven en 48 kleine havens  
x 17 operationele luchthavens en landingsbanen met 2 internationale luchthavens  
x 2600 km geïntegreerd gasnet voor de gehele staat  

Daarnaast zal de volgende groeigolf van de staat worden aangedreven door mega-
industriële infrastructuurprojecten, zoals:  
 

(1) Delhi - Mumbai industriële corridor (DMIC)  
Delhi - Mumbai industriële corridor is een van 's werelds grootste 
infrastructuurprojecten van de Indiase overheid met een geschatte investering van 
$ 90 miljard (~ INR 6,4 lakh crore). Het is bedoeld als een high-tech industriële 
zone, verspreid over zes staten over een 1.500 km lange West Speciale 
goederencorridor (DFC) die als ruggengraat dient. Ongeveer 36% van de DMIC zal 
via Gujarat passeren. 6 van de 24 industriële knooppunten die in de DMIC zijn 
geïdentificeerd, bevinden zich in Gujarat. Ze worden hieronder opgesomd:2 

a) Investeringsregio Ahmedabad-Dholera  
b) Industriegebied Vadodara-Ankleshwar  
c) Industriegebied Palanpur-Mehsana  
d) Bharuch-Dahej PCPIR en investeringsregio  
e) Industriegebied  Surat-Hazira  
f) Industriegebied Valsad-Umbergaon  

Ontwikkeling van Greenfield-havens, uitbreiding van bestaande 
bedrijventerreinen, oprichting van sectorspecifieke productie- en dienstenhubs en 
investeringen in energieprojecten zijn enkele van de belangrijkste initiatieven die 
worden gepland in de DMIC & DFC-invloedszone. 
 

(2) Dholera Speciale Investeringsregio (D-SIR) 

Dholera SIR in Gujarat is de grootste industriële investeringsregio van India, 
verspreid over 920 vierkante kilometer. DSIR krijgt een slimme en duurzame 
infrastructuur voor transport, water, stroom, afvalwater, afvoer en stadsontwerp. 
De focussectoren zijn onder meer: zware techniek, auto- en auto-assistent, defensie, 
elektronica, hi-tech technologieën, agri & voedselverwerking en infrastructuur. Bij 
Dholera SIR wordt ook het grootste zonnepark ter wereld van 5 GW ontwikkeld. 6 
TP-regelingen zijn goedgekeurd voor de ontwikkeling van Dholera SIR als slimme 
stad. 

Het zal met Ahmedabad worden verbonden door een 6-baans 
toegangsgecontroleerde snelweg & Metro Rail Transit Systeem (MRTS) in één 
gemeenschappelijke corridor die naadloze connectiviteit biedt. Bij Dholera SIR 
wordt een internationale luchthaven ontwikkeld die snelle internationale en 
binnenlandse verbindingen met de regio mogelijk maakt. 

                                                           
2 http://www.gidb.org/newprojectdmic 
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(3) Mandal Becharaji Speciale investeringsregio (MBSIR)  

MBSIR, opkomend als 's werelds grootste auto-hub, is een broeinest voor de 
Japanse auto- en auto-onderdelenindustrie. Bedrijven zoals Suzuki Motor Corp., 
Honda Motorcycles, Scooter India Pvt. Ltd en Toyota Tsusho India hebben hun 
afdelingen al opgericht.  

Gelegen op ongeveer 90 km. vanuit Ahmedabad is de regio goed verbonden met 
belangrijke havens, luchthavens, spoorwegen en nationale snelweg (NH) -wegen.  

(4) Mumbai Ahmedabad hogesnelheidstrein  

Het eerste hogesnelheidstreinproject van India tussen twee megasteden - 
Ahmedabad en Mumbai - wordt ontwikkeld voor een investering van meer dan 
INR 80.000 crore (~ $ 11,23 miljard). Project wordt uitgevoerd in samenwerking 
met Japan International Cooperation Agency (JICA).  

(5) Petroleum, chemicaliën en petrochemische investeringsregio (PCPIR)  

PCPIR, gelegen in Dahej, Zuid-Gujarat, is de eerste speciaal afgebakende 
investeringsregio van India van 453 vierkante kilometer voor de productie van 
aardolieproducten, chemicaliën en petrochemicaliën. Met de komst van DFC, 
DMIC, Bullet Train en de snelweg die Baroda met Mumbai verbindt, wordt 
verwacht dat het vooruitzicht in PCPIR verder zal toenemen. 

Drie nieuwe LNG-terminals en een greenfield luchthaven zijn ook gepland in / 
rond de PCPIR. Om te voldoen aan de toenemende vraag van industrieën naar 
land, heeft GIDC een chemische zone ontwikkeld in Saykha.  

(6) Gujarat Internationale financiële tech (GIFT) stad  

GIFT City is India's eerste operationele Smart City en Internationaal financieel 
servicecentrum (IFSC), met infrastructuur van wereldklasse voor offshore en 
internationale transacties in de bank-, verzekerings- en kapitaalmarkt. 

Het is een verticale stad met geïntegreerde ontwikkeling op 886 acres grond met 62 
Mn sq. Ft. (5,5 miljoen sq. Mts.) bebouwd gebied. GIFT is ook de thuisbasis van de 
eerste internationale beurs van India (India INX). Grote instellingen zoals Oracle, 
World Trade Center, BSE, NSE, SBI, LIC, Tata Communications, New India 
Assurance, Singapore IAC, Bank of America, GERC, Data Center zijn momenteel 
operationeel in GIFT City. Dankzij IFSC zijn verschillende internationale financiële 
instellingen bezig met het opzetten van activiteiten in GIFT City en zullen ze het 
zakendoen in Gujarat verder verbeteren. Hiermee is de GIFT-stad uitgegroeid tot 
een financiële magneet in India. GIFT biedt ook faciliteiten zoals huisvesting, 
school, ziekenhuis, hotel en stadsclub. 

GIFT City heeft een toegezegde investering van 1,57 miljard dollar met een 
personeelsbestand van 10.000 professionals in 225 bedrijven. 
 

(7) Diamantonderzoek en handels (DREAM) Stad  
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Diamantonderzoek en handelsstad - Een slimme stad die wordt ontwikkeld in de 
buurt van de diamanthoofdstad van India - Surat, om diamanthandel vanuit 
Gujarat te promoten tegen een geschatte projectprijs van INR 2400 Crore (~ $ 350 
miljoen). Verspreid over 2.000 hectare, zal DREAM City een internationale 
diamanthandel en een diamantbeurs huisvesten.  

 

(8) Doelstelling van 30.000 MW hernieuwbare energie in 2022 

De staat heeft zich een enorm doel gesteld om de geïnstalleerde capaciteit voor 
hernieuwbare energie in 2022 op 30.000 MW te brengen. Deze capaciteit zal niet 
alleen voldoen aan zijn eigen behoefte aan hernieuwbare energie, maar zal ook 
nuttig zijn voor andere staten om aan hun verplichtingen tot aankoop van 
hernieuwbare energie te voldoen..  

De staat heeft vanaf juli 2020 een geïnstalleerde hernieuwbare capaciteit van 10.810 
MW, dat is ~ 30% van de totale stroomcapaciteit, die de staat in 2022 tot 40% wil 
brengen..  

Het werk is begonnen voor een park van 700 MW in Raghenesda en er is land 
geïdentificeerd voor een park van 5.000 MW in Dholera. De staat heeft ook land en 
een capaciteit van 30.000 MW geïdentificeerd en toegewezen om een park voor 
hernieuwbare energie op te zetten in het district Kutch voor ontwikkeling in fasen.  

Andere prestaties: 

x Geclassificeerd als de "best presterende" in de startup-ranglijst van de Indiase 
staat per afdeling voor de bevordering van de industrie en interne handel 
(DPIIT) in het jaar 2018  

x Ranked No. 1 in the logistics performance Index and LEADS Index by Ministry 
of Commerce, Government of India in het jaar 2019  

x Nummer 1 in de “samengestelde waterbeheer Index” door NITI Aayog in het 
jaar 2019 

x Gujarat werd bekroond als de staat met de beste infrastructuur tijdens het 
conclaaf India Today 20183  

x In 2020 stonden 3 steden uit Gujarat in de top 10 van slimme stadsprojecten van 
India door de Indiase overheid. De steden waren onder meer Ahmedabad (1e), 
Surat (3e), Vadodara (6e). 

x Gujarat staat consistent in de top 5 van toonaangevende Indiase staten en 
toppresteerders volgens de nationale EoDB-ranglijst  

x Volgens de studie van Oxford Economics worden Surat en Rajkot gerekend tot 
de 20 snelst groeiende steden ter wereld4 

• Gujarat is de eerste staat met een electriciteit overschot in het land. In een 
recente ranglijst in 2020, van de 19 DISCOMs in heel India, opgesteld door een 
onafhankelijk bureau genaamd Fitch Group, staat DISCOMs van Gujarat 

                                                           
3 India Today Staat van de Staten 2018: ranglijsten   
4 Wereldwijd economisch onderzoeksrapport, Oxford Economics  
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(UGVCL, PGVCL, DGVCL en MGVCL) in de top 4 op de belangrijkste 
operationele en financiële prestatie-indicator. De 4 DISCOM's behoren ook tot 
de 6 DISCOM's van India die een A + kredietrating hebben gekregen van ICRA 
en CARE Ratings-rapport opgesteld door de Power Finance Corporation. 
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3. Beleidsperiode  
Dit beleid is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf 7 augustus 2020. 

4. Visie 
Om van Gujarat een wereldwijde zakelijke bestemming te maken voor de 
volgende generatie duurzame productie- en dienstensector, aangedreven door 
de modernste infrastructuur, het genereren van werkgelegenheid, inclusieve en 
evenwichtige regionale ontwikkeling en daardoor aanzienlijk bij te dragen aan 
“Aatmanirbhar Bharat”. 

5. Missie 
Om ondernemerschap en innovatie te bevorderen in de staat ondersteund door: 

• Inclusieve en evenwichtige regionale ontwikkeling  
• Infrastructuur van wereldklasse  
• Concurrerende fiscale stimulansen. 
• Gemak van zaken doen  
• Versterking van de geïntegreerde waardeketens voor een Aatmanibhar 

Bharat 
• Werkgelegenheid genereren: direct en indirect  
• Export concurrentievermogen: vocaal voor lokaal om wereldwijd te 

worden  
• Effectieve beleidsimplementatie  

6. Doelen 
x Om een zakelijke omgeving te creëren die wordt gefaciliteerd door een enkel 

raamsysteem   
x Om industrieën in staat te stellen hoge kwaliteitsnormen te stellen en de 

export te verbeteren  
x Een gerichte aanpak hebben voor industrieel onderontwikkelde gebieden en 

inclusieve en evenwichtige regionale groei faciliteren 
x Bevordering van industrieën die zich richten op duurzame, schonere 

productie en innovatieve Industroe 4.0 praktijken 
x Om MSMEs te versterken en clusterontwikkeling te vergemakkelijken  
x Om de volledige waardeketen in het productsegment te versterken met de 

nadruk op de doelstelling van een “Atmanirbhar Bharat” 
x Om R&D, innovatie en ondernemerschap aan te moedigen  
x Om een grotere impuls te geven aan bepaalde stuwkrachtsectoren met een 

aanzienlijk potentieel voor werkgelegenheid, export, investeringen enz. 
x Om de groei van de dienstensector industrieën te vergemakkelijken in de 

staat  
x Om de modernste, duurzame industriële infrastructuur mogelijk te maken 
x Om productieve werkgelegenheidskansen in de staat te vergroten  
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7.  Hervormingen in regelgevingsmechanismen voor het 
gemak van zakendoen  

De staat heeft verschillende maatregelen genomen om de "gemak van 
zakendoen" -ervaring voor bestaande en toekomstige ondernemingen te 
verbeteren: 

a) Gujarat Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (vergemakkelijking 
van totstandbrenging en exploitatie) wet, 2019: 
 
Het belangrijkste doel van deze wet is om het zakendoen voor de MSME-sector 
in de staat Gujarat te vergemakkelijken. Een MSME in Gujarat kan nu beginnen 
met werken na ontvangst van een bevestigingscertificaat van het nationale 
knooppunt door de 'intentieverklaring' in te dienen. De MSME-sector is nu 
vrijgesteld van het nemen van verschillende goedkeuringen voor de eerste drie 
jaar. Dit initiatief zal het proces van het opzetten van MSME's vergemakkelijken 
en dit zal op zijn beurt het scheppen van werkgelegenheid binnen de staat 
ondersteunen. 
 

b) Gujarat enkele raam klaring wet, 2017: 

De wet beoogt een proces te vergemakkelijken voor de snelle afgifte van 
verschillende vergunningen, machtigingen en certificaten die nodig zijn voor het 
opzetten van een bedrijfseenheid. De wet definieert vier niveaus van de 
toetsingscommissie, namelijk 

x Facilitation Committee (SLFC) op staatsniveau onder leiding van de 
geachte eerste minister  

x Enkel raam faciliterende commissie (SWFC) nder leiding van de 
hoofdsecretaris  

x Facilitatiecomité op districtsniveau (DLFC) onder leiding van een 
controleur 

x Agentschap voor het faciliteren van investeerders, opgericht in opdracht 
van de industrie commissaris onder leiding van de commissaris van de 
industrie.   

De belangrijkste kenmerken van de wet zijn onder meer de bepaling om een 
gecombineerd aanvraagformulier voor meer dan één goedkeuring in te dienen, 
voorgeschreven termijnen voor de behandeling van aanvragen, details van 
gezamenlijke periodieke inspecties die door de afdelingen moeten worden 
uitgevoerd, oproepbevoegdheid, enz. 

 

c) Versterking van het investeerdersfaciliterende bureau (IFA) 

Investeerders Facilitatie Bureau (IFA) is het knooppuntbureau dat opereert op 
het niveau van de staat en het district industrieën centrum (DIC) opereert op 
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districtsniveau (regionale kantoren) om potentiële investeerders in de staat te 
ondersteunen. De IFA monitort de aanvragen en verstrekt de benodigde 
informatie aan alle betrokken afdelingen. 

Bij IFA zijn er officieren aangesteld om relevante informatie te verstrekken aan 
de investeerders over zakendoen in Gujarat. Bovendien zal de staat de 
interactief voice-respons-systeem (IVRS) faciliteit op IFA versterken om de 
nodige respons te bieden aan de investeerders binnen de voorgeschreven 
tijdslimiet.  

Toegewijde “relatiebeheerders”zullen worden voorgedragen door industrieel 
uitbreidingsbureau (iNDEXTb) voor investeerders als enig contactpunt voor alle 
overheidsgerelateerde vragen en goedkeuringen. 

Mega Online Toestemming: Om het gemak van zakendoen in de staat verder te 
versterken, wordt een raamwerk voor mega-toestemming voorbereid, waarbij 
investeerders slechts één aanvraagformulier hoeven in te dienen voor 26 
verschillende staatsgerelateerde goedkeuringen en compliances. 

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

Daarnaast zal op staatsniveau een speciale commissie worden gevormd om het 
proces van grondaankoop en conversie voor industrieën te versnellen. 

8. Gerichte aanpak voor een evenwichtige regionale 
ontwikkeling  
 

Een evenwichtige regionale ontwikkeling is essentieel voor de groei-agenda van de 
regering. Dit kan worden bereikt door het bevorderen van industrieën in minder 
ontwikkelde gebieden, waardoor een optimaal gebruik van natuurlijke en 
menselijke hulpbronnen in die specifieke regio wordt vergemakkelijkt. 
Evenwichtige regionale ontwikkeling ondersteunt de spreiding van industriële 
werkgelegenheid, verkleint de ongelijkheid in inkomen per hoofd van de 
bevolking tussen regio's en voorkomt concentratie van industrieën in enkele centra 
of steden. 

Daarom worden in het beleid speciale versterkte stimulansen gegeven om 
ondernemingen aan te moedigen te investeren in industrieel minder ontwikkelde 
gebieden. Op basis van Taluka-categorieën zal een verbeterd pakket van 
stimulansen worden verstrekt voor productie- en dienstverlenende 
ondernemingen. Dit zou op zijn beurt het scheppen van lokale banen en de 
herontwikkeling van infrastructuur bevorderen en daarmee een algemene impuls 
geven aan de lokale economie van deze gebieden. 

 



Industriebeleid van Gujurat 2020 

12 | P a g e  
 

9. Land banken  
 

De deelstaatregering heeft landpercelen 
gereserveerd die beschikbaar zijn voor 
industrieel gebruik in de hele staat. De 
details hiervan zijn beschikbaar op een 
online portaal 
https://gujarat.ncog.gov.in/indextb. Het portaal 
biedt details over GIDC-percelen, privé-
industrieparken, logistieke parken, SEZ's en 
SIR's. De overheid zal het portaal continu 
updaten om de investeerders te vergemakkelijken met betrekking tot de 
beschikbaarheid van grondpercelen. 

 

10. Beschikbaarheid van overheidsgrond op pacht voor 
industriële doeleinden  
Om nog meer industrieën aan te trekken om in Gujarat te investeren, zal de 
regering de industrie faciliteren om “overheidsgrond” te verhuren aan industriële 
ondernemingen tegen 6% van het markttarief voor een lange termijn tot 50 jaar 
voor het opzetten van een industrieel project. De huurovereenkomst kan na 50 jaar 
verder worden verlengd op basis van het vigerende overheidsbeleid. Het besluit 
om overheidsgrond toe te kennen zal worden genomen door de hoge 
machtscommissie onder voorzitterschap van de hoofdsecretaris om het 
strategische belang van het project te verifiëren. 

11. Stimulansen voor verhuizing:  
Met ogen op 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 geval tot geval willen 
verhuizen vanuit andere landen. 

12. Bevordering van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen (MSMEs) 
 

MSME's spelen een cruciale rol bij het bereiken van evenwichtige groei en bij het 
creëren van werkgelegenheid. Ze vormen ook een integraal onderdeel van de 
waardeketen van het grotere industriële ecosysteem. Als onderdeel van dit beleid 
is een gericht programma ontwikkeld om het MSME-ecosysteem in de staat verder 
te versterken. Een deel van de reeds door de regering genomen initiatieven 
worden hieronder opgesomd: 

 

a) Institutionalisering van MSME Commissaris 
b) Implementatie van Gujarat micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 

(facilitering van oprichting en exploitatie) Wet, 2019 
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c) Oprichting van MSME-facilitatiebalies in 11 districten  
d) Online sanctie van stimulans 

Hoewel de groei van MSME lovenswaardig was, moeten interventies worden 
onderzocht op gebieden zoals: suboptimale schaal van operaties, behoefte aan 
toenemende export, behoefte aan integratie met de wereldwijde toeleveringsketen, 
toegang tot wereldwijde markten, effectief beheer van werkkapitaal , 
beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten en toenemende binnenlandse en 
wereldwijde concurrentie. De nieuwe definitie voor MSME's, zoals geïntroduceerd 
door de Indiase regering, zal MSME's aanmoedigen om hun activiteiten uit te 
breiden en investeringen, omzet en export te vergroten.  

De volgende initiatieven worden genomen door de deelstaatregering om de 
MSME's van Gujarat op mondiaal niveau te herpositioneren en het 
concurrentievermogen te verbeteren: 

Kapitaal- en rentesubsidie: Stimulansen voor MSME's zullen worden verstrekt op 
het gebied van kapitaal- en rentesubsidie op termijnleningen op basis van de 
categorie talukas. Volgens de herziene definitie van MSME's door de Indiase 
overheid, zijn ondernemingen die tot INR 50 crore investeren in fabrieken en 
machines en een omzet tot INR 250 crore gecategoriseerd als "middelgrote 
ondernemingen". Aan deze middelgrote ondernemingen zullen incrementele 
stimulansen worden verstrekt.  

Taluka Categorie Kapitaalsubsidie Rentesubsidie 
Categorie 1 @ 25% van het in aanmerking 

komende termijnleningbedrag 
met een maximum van Rs. 35 
lakhs; 
Als de in aanmerking komende 
FCI meer dan 10 Crores is, 
wordt extra INR 10 lakhs 
verstrekt 

@ 7% van het uitbetaalde 
bedrag van de 
termijnlening met het 
maximale bedrag van Rs. 
35 lakhs per jaar 
gedurende 7 jaar 

Categorie 2 @ 20% van in aanmerking 
komende termijnlening met 
een maximum van Rs. 30 lakhs; 
Als de in aanmerking komende 
FCI meer dan 10 Crores is, 
wordt extra INR 7,5 lakhs 
verstrekt 

@ 6% van het uitbetaalde 
bedrag van de 
termijnlening met het 
maximale bedrag van Rs. 
30 lakhs per jaar 
gedurende 6 jaar 

Categorie 3 
(inclusief 
gemeentelijke 
corporatiegebieden) 

@ 10% van in aanmerking 
komende termijnlening met 
een maximum bedrag van 
Rs.10 lakhs; 
Als de in aanmerking komende 
FCI meer dan 10 Crores is, 
wordt extra INR 5 lakhs 
verstrekt 

@ 5% van het uitbetaalde 
bedrag van de 
termijnlening met het 
maximale bedrag van Rs. 
25 lakhs per jaar 
gedurende 5 jaar 
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• 1% extra rentesubsidie wordt verstrekt aan SC / ST Ondernemer / 
ondernemer met fysieke beperking / vrouwelijke ondernemer / start-up in 
de productie sector. 

• Er wordt 1% extra rentesubsidie verstrekt aan jonge ondernemers onder de 
35 jaar op de datum van sanctie van de lening. 

• Maximale rentesubsidie te maximaliseren op 9% voor alle categorieën.  
• De rentesubsidie wordt dusdanig verstrekt dat de afdeling in ieder geval 

minimaal 2% van de totale rente op de termijnlening moet dragen. 
• Voor bestaande eenheden die overstappen op zonne-energie, wordt 

rentesubsidie verstrekt op termijn lening volgens de hierboven vermelde 
tarieven. 

 

Kwaliteitscertificering: Met een visie om binnenlandse producten aan te 
moedigen om wereldwijd concurrerend te zijn, zal het beleid 
kwaliteitscertificeringen promoten onder nul defect nul effect (ZED-schema) en 
ook ondersteuning bieden voor het verkrijgen van ISI / WHO-GMP / Hallmark-
certificeringen en andere nationale / internationale certificeringen van de 
Kwaliteitsraad van India. 

Het beleid biedt fiscale ondersteuning tot 50% van de vergoeding die moet worden 
betaald aan de erkende internationale certificeringsautoriteit en 50% van de kosten 
van testapparatuur en machines die nodig zijn voor die certificering, in totaal tot 
een maximum van INR 10 lakhs. Voor ZED-certificering kunnen MSME's hulp 
krijgen tot maximaal 50% van de certificeringskosten tot maximaal INR 50.000 na 
aftrek van de ontvangen hulp van de Indiase overheid.  

Informatie- en communicatietechnologie adoptie: Financiële hulp voor installatie 
van Enterprise Resource Planning (ERP) -systeem en adoptie van andere ICT-
platforms en faciliteiten. MSME's kunnen een beroep doen op tot 65% van de 
kapitaalkosten tot INR 1 lakh voor het implementeren van het ERP-systeem van de 
goedgekeurde ERP-serviceprovider door Industries Commisionerate. Voor het 
implementeren van ICT-faciliteiten kunnen de MSME's hulp krijgen tot 65% van de 
kapitaalkosten tot INR 5 lakhs.  

Ondersteuning voor technologie-upgrade en acquisitie: Om gelijke tred te houden 
met de wereldwijde productietrends, moet de productiesector de nieuwste technologieën 
toepassen. Met als doel innovatie en adoptie van geavanceerde technologieën door MSME 
aan te moedigen, zal de staat fiscale steun verlenen aan industrieën bij het verwerven van 
technologieën van erkende instellingen en bij het verwerven van gepatenteerde 
technologieën van buitenlandse bedrijven. MSME's krijgen hulp tot 65% van de kosten die 
aan de instelling moeten worden betaald tot INR 50 lakhs voor het verwerven van 
technologie.  

Octrooi-ondersteuning: Het beleid biedt financiële ondersteuning door middel 
van een gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor het indienen van 
binnenlandse patenten en internationale patenten tot 75% van de gemaakte kosten 
/ uitgaven met een maximum van INR 25 lakhs. Maximale vergoeding voor 
advocaat voor nationaal octrooi is INR 50.000 en internationaal octrooi is INR 
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2,00.000 binnen de algemene limiet van 75% van de kosten / uitgaven. 
Procesoctrooien komen ook in aanmerking voor dit voordeel.  

Hulp bij marktontwikkeling: Voor de positionering van in Gujarat gevestigde 
bedrijven op mondiaal niveau, ondersteunt het beleid binnenlandse MSME's en 
startups voor deelname aan tentoonstellingen op nationaal en internationaal 
niveau die in India en in het buitenland worden georganiseerd.  

Categorie Stimulansen 

Deelname aan 
tentoonstelling 
in India 

Direct toe te passen door de individuele exposant / vereniging 
• Staatsniveau tentoonstelling- assistentie @ 75% van stallhuur tot Rs. 

50,000 
• Tentoonstellingsondersteuning op nationaal niveau @ 75% van de 

stallhuur tot Rs. 1 lakh 
• Tentoonstellingsondersteuning op internationaal niveau @ 75% van de 

stallhuur tot Rs. 2 lakhs 
Dit kan in totaal 5 keer worden geclaimd per individuele afdeling / 
vereniging tijdens de verzekeringsperiode 

Deelname aan 
expositie 
buiten India 

Tentoonstelling op internationaal niveau buiten India  
• Bijstand @ 60% van de stallhuur tot maximaal Rs. 5 lakhs 
• Dit kan driemaal worden geclaimd door een individuele afdeling / 

vereniging tijdens de verzekeringsperiode 
Tentoonstelling 
organiseren in 
Gujarat 

60% van de factuur elektriciteitsverbruik 

 

Kapitaal inzamelen via MKB-uitwisseling: Deze steun zou helpen bij het werven 
van fondsen via eenmalige uitwisseling van KMO's. MKB-bedrijven kunnen tot 
25% van de uitgaven voor het aantrekken van eigen vermogen via MKB-
uitwisselingsmaximum tot INR 5 lakhs op een eenmalige basis gebruiken. 

MSME-prijzen: De prijzen zullen worden gereserveerd voor het bereiken van 
uitmuntendheid door middel van groei in productie en winst, maatregelen voor 
kwaliteitsverbetering, maatregelen ter verbetering van het milieu en innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe producten / processen / technologie  

Energie- en waterbesparing: De assistentie wordt verleend voor het uitvoeren van 
audits voor energie- en waterbesparing en voor de aanschaf van apparatuur. Het 
beleid biedt ondersteuning tot 75% van de kosten van energie / wateraudit 
uitgevoerd door een erkende instelling / adviseur met een maximum van INR 
50.000 en 25% van de kosten van apparatuur aanbevolen door de auditautoriteit 
met een maximum van INR 20 lakhs. 

Leningen zonder onderpand: Het beleid zal hulp bieden voor leningen zonder 
onderpand onder het CGTMSE-schema van de Indiase overheid.  

Servicelijn- en stroomaansluitingskosten: Het beleid biedt hulp voor 
servicekosten en stroomaansluitingskosten, huur enz. Tegen 35% van de kosten die 
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zijn betaald aan distributielicenties voor LT / HT-servicelijnen, maximale limiet tot 
INR 5 lakhs. 

Bevordering van vrouwelijke ondernemers, SC / ST-ondernemers, lichamelijk 
gehandicapten, jonge ondernemers en startups: De deelstaatregering zal in het 
kader van een nieuw industriebeleid aanvullende stimulansen bieden voor 
vrouwelijke ondernemers, SC / ST-ondernemers, lichamelijk gehandicapte 
ondernemers en startups.  

Om inclusieve groei van industrieën te bevorderen en SC / ST-ondernemers aan te 
moedigen, zal een aparte regeling "Bharatratna Dr. Babasaheb Ambedkar Udyog 
Uday Yojna voor SC / ST-ondernemers van MSME's" worden voortgezet met 
verhoogde stimulansen.   

13. Gebruik van zonne-energie op het dak door MSMEs 
Om MSME aan te moedigen om de elektriciteitskosten te verlagen, had de staat 
een speciaal zonne-energiebeleid ingevoerd op grond waarvan MSME in 
aanmerking komt voor het opzetten van zonne-energie op het dak en er 
voorzieningen worden getroffen om overtollige stroom van hen af te nemen. 
Gezien de moeilijkheden waarmee MSME-afdelingen worden geconfronteerd, 
heeft de overheid, met het oog op het verder vereenvoudigen van het gebruik van 
zonne-energie op daken in MSME's, de stroomcyclus voor de berekening van het 
verbruik van eenheden verhoogd van 15 minuten naar 11 uur, dwz van 07.00 uur 
tot 18.00 uur. verhoogde de prijs voor de aankoop van overtollige zonne-energie 
van MSME's, van INR 1,75 / eenheid naar INR 2,25 / eenheid.  

14. Bevorder opstarten en innovatie  
Gujarat heeft vanwege zijn inherente kracht van wijdverspreide ondernemersgeest 
een belangrijke plaats verworven in het nationale startup-ecosysteem. De 
stimuleringsmaatregelen in de vorige regeling creëerde een sterk netwerk van 
knooppunten instellingen. Dit ondersteunde verschillende startups bij het opzetten 
/ uitbreiden van hun activiteiten op zowel nationale als internationale markten.  

De nieuwe regeling is bedoeld om het startup-ecosysteem in de staat verder te 
versnellen en te versterken.  

Levensonderhoudsvergoeding: Startups kunnen een jaar lang gebruik maken van 
een levensonderhoudsuitkering van INR 20.000 per maand. Startups met ten 
minste 1 vrouwelijke mede-oprichter komen in aanmerking voor een 
levensonderhoudsuitkering van INR 25.000 per maand gedurende een jaar. 

Zaad ondersteuning: Startups kunnen gebruik maken van zaad-ondersteuning tot 
INR 30 lakhs voor productontwikkeling, marketing en professionele hulp. Extra 
subsidie van maximaal INR 10 lakhs kan worden gebruikt door startups met 
aanzienlijke sociale impact.  

Softskill vaardigheden: Om de startups te trainen om op mondiaal niveau te 
concurreren, kunnen startups gebruik maken van een vergoeding tot INR 1 lakh 
per startup voor trainingen in soft skills. 
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Voor mid-level Pre-Series A-financiering van startups, zal een apart fonds 
worden gecreëerd onder Gujarat Venture Finance Limited (GVFL) voor kleinere 
ticketfinanciering tussen INR 50 lakhs tot INR 3 crore. 

Versnellingsprogramma's: Specifieke versnellingsprogramma's zullen in de staat 
worden uitgevoerd volgens de bepalingen van de regeling. Bovendien zou het 
beleid startups ondersteunen tot INR 3 lakhs om andere nationale / internationale 
versnellingsprogramma's bij te wonen. Het beleid ondersteunt ook bij het 
organiseren van versnellingsprogramma's.  

Promotionele evenementen: Het plan is gericht op het organiseren van gerichte 
workshops, seminars, bootcamps, hackathons, grote uitdagingen enz. In de hele 
staat met steun van verschillende belanghebbenden. Hiervoor biedt het beleid 
ondersteuning tot 75% van de totale uitgaven tot INR 5 lakhs. In het geval van 
evenementen die specifiek zijn voor vrouwelijk ondernemerschap, ondersteunt het 
beleid echter tot 90% van de totale uitgaven tot INR 5 lakhs.  

Nodale instituten en begeleiding bij mentorschap: De Gujarat Startup Cell zou 
ook de associatie met Nodal Institutes in de hele staat identificeren en tot stand 
brengen. Fiscale ondersteuning aan deze Nodal-instituten die goedgekeurde 
startups begeleiden, zal ook als onderdeel van het beleid worden gegeven. 
Begeleiding van INR 1 lakh per startup zal worden gegeven aan Nodal-instituten 
tot een maximum van INR 15 lakhs per jaar.  

Daarnaast zal er een speciaal portaal worden gecreëerd met de faciliteiten van 
verschillende knooppuntinstituten en overheidsinstanties waar de startups gebruik 
van kunnen maken. Deze faciliteiten omvatten: testlaboratoria, 3D-printen, 
bibliotheek, co-working space etc. tegen een gesubsidieerd tarief. Bovendien zal, 
“Gujarat e-marketplace” operationeel worden gemaakt op de Startup Gujarat 
Portal, waar de startups die worden ondersteund door de deelstaatregering hun 
producten en diensten kunnen promoten.  

15. Ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling in de 
staat  
Om het onderzoek en de ontwikkeling in de staat te ondersteunen, zal het beleid 
ondersteuning bieden aan R & D-instellingen / laboratoria die zijn opgezet met de 
deelstaatregering of de regering van India, inclusief het opzetten van nieuwe R & 
D-instellingen / laboratoria. Voor particuliere instellingen / bedrijven die een 
onderzoeks- en productontwikkelingscentrum in de staat willen opzetten, zal het 
beleid ondersteuning bieden tot 30% van de projectkosten van machines en 
apparatuur tot maximaal INR 5 crore.   

Het beleid zal ook hulp bieden bij het opzetten van laboratoria die zijn opgericht 
door Branchevereniging met de hulp van de overheid tot 60% van de projectkosten 
van machines en apparatuur. 

Daarnaast zal de overheid, om contractonderzoek te bevorderen, steun verlenen 
voor contract- / gesponsord onderzoekswerk van een industriële onderneming / 
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industriële vereniging aan erkende R & D-instellingen / technische collages die 
zijn goedgekeurd door AICTE, tegen 50% van de projectkosten, exclusief 
grondkosten en bouwen, met een maximum van INR 50 Lakhs. 

16. Speciale aandacht voor promotie van MSME's in de 
dienstensector  

De dienstensector levert een belangrijke bijdrage aan het nationale bbp. Veel 
diensten zijn belangrijke input voor het faciliteren van primaire en secundaire 
industrieën. De dienstensector is dus een cruciale hefboom voor het verbeteren van 
de productiviteit, het gemak van leven en levensonderhoud. Met de oprichting van 
verschillende SEZ's, IT-parken en vooral GIFT City, bestaat er een gunstig 
ecosysteem voor de dienstensector om de activiteiten in de staat uit te breiden. 
Daarom wordt besloten stimulansen uit te breiden naar de dienstensector die 
onder MSME valt. Gezien de potentie van de dienstensector is besloten om het 
bereik van de dienstensector te verbreden. Naast de 22 servicecategorieën die al 
zijn gedefinieerd in het Gujarat Industrial Policy 2015, worden de volgende 
kampioensdiensten geïdentificeerd om ze te dekken onder in aanmerking 
komende dienstensector voor stimulansen: 

1. Financiële diensten  
2. Gezondheidszorg  
3. Transport- en logistieke diensten  
4. Audiovisuele diensten  
5. Bouwgerelateerde technische diensten  
6. Milieudiensten   

 
Taluka Categorie Rentesubsidie 

Categorie 1 
@ 7% van het uitbetaalde bedrag van de termijnlening 
met het maximale bedrag van Rs. 35 lakhs per jaar 
gedurende 7 jaar 

Categorie 2 
@ 6% van het uitbetaalde bedrag van de termijnlening 
met het maximale bedrag van Rs. 30 lakhs per jaar 
gedurende 6 jaar 

Categorie 3 (inclusief 
gemeentelijke 
corporatiegebieden) 

@ 5% van het uitbetaalde bedrag van de termijnlening 
met het maximale bedrag van Rs. 25 lakhs per jaar 
gedurende 5 jaar 

• Extra 1% subsidie zal worden verstrekt aan SC / ST ondernemers  
• De rentesubsidie wordt zo verstrekt dat de afdeling in ieder geval minimaal 2% van 

de totale rente op de termijnlening moet dragen. 

17. Bevordering van stuwkrachtsectoren: 
In overeenstemming met de missie van Atmanirbhar Bharat heeft de staat 15 
stuwkrachtsectoren geïdentificeerd voor industriële promotie. De sectoren zijn 
onderverdeeld in 2 categorieën: 

x Kernsectoren: Dit zijn sectoren waarin Gujarat al een leidende positie in het land 
bekleedt. Het beleid zal deze sectoren een verdere impuls geven om het mondiale 
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concurrentievermogen van het industriële ecosysteem van Gujarat in deze sectoren 
te versterken. Men realiseert zich dat de sterke positie van Gujarat kan worden 
gekapitaliseerd om een multiplicatoreffect te hebben en zo een sterkere groei te 
realiseren. 

x Sunrise-sectoren: Dit zijn sectoren die opkomende / nichesectoren zijn in India en 
de rest van de wereld. Dit beleid biedt specifieke stimulansen en voorzieningen 
voor het creëren van een mogelijk ecosysteem voor hun vestiging in de staat. Het is 
de bedoeling om de staat competitiever en lucratiever te maken dan andere 
vergelijkbare regio's / regio's 

Kernsectoren  

1. Elektrische machines en apparatuur 
2. Industriële machines en apparatuur 
3. Auto en auto-componenten  
4. Keramiek 
5. Technisch textiel 
6. Agro- en voedselverwerking  
7. Farmaceutica en medische hulpmiddelen  
8. Edelstenen en sieraden  
9. Chemicaliën (in aangewezen gebied) 

Sunrise 
Sectoren 

1. Industrie 4.0-productie  
2. Elektrisch voertuig en de componenten  
3. Afvalbeheerprojecten  
4. Groene energie (zonne- en windapparatuur)) 
5. Milieuvriendelijk composteerbaar materiaal (vervangt traditionele 

kunststoffen) 
6. 100% exportgerichte bedrijven, ongeacht de sector 

18. Grote / mega- en ultra-mega-investeringen aantrekken  
Grote industriële ondernemingen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van een industrieel ecosysteem van een gebied. Naast het genereren van 
inkomsten voor de deelstaatregering en het creëren van lokale werkgelegenheid, 
zijn grote industrieën ook gunstig voor het introduceren van hoogwaardige 
technologieën. Ze helpen ook bij het creëren van een ondersteunende industrie om 
hen heen, waardoor ze een multiplicatoreffect hebben op de werkgelegenheid, de 
inkomsten en de algehele groei.  

Gujarat is erin geslaagd om grote sectorinvesteringen in de staten aan te trekken. 
De staat had een aandeel van ~ 51% (1e op de ranglijst in India) van IEM's die in 
India waren ingediend op het gebied van waarde met een voorgestelde investering 
van $ 49 miljard in 2019 volgens de gegevens vrijgegeven door DPIIT, de Indiase 
regering. Dit kan worden toegeschreven aan de proactieve, bedrijfsvriendelijke 
benadering van de regering van Gujarat, die zich concentreert op "Minimale 
overheid - Maximaal bestuur”. 

Sinds GST is geïmplementeerd, worden bedrijven gecompenseerd volgens “Netto 
SGST” voor goederen die binnen de staat worden verkocht onder het Industrieel 
Beleid-2015. De berekening van de belasting op goederen die binnen de staat 
werden verbruikt, was een aantal ingewikkeldheden en de procedure was erg 
omslachtig om elk kwartaal terugbetaling te eisen.  
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Daarom is Gujarat de eerste staat die een gewaagde beslissing heeft genomen 
om stimulansen van SGST los te koppelen. Om de berekening transparanter te 
maken, is besloten om stimulansen op basis van in aanmerking komende 
investeringen in vast kapitaal (FCI) uit te breiden tot 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 
zal het de industrie dus helpen bij het inschatten van hun toekomstige financiële 
projecties.  

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

Een gegradeerde stimuleringsstructuur voor de algemene sector en de 
stuwkrachtsector wordt gedefinieerd volgens de categorie van talukas zoals 
hieronder:  

Taluka Categorie Algemene sectoren Stuwkracht sectoren 

Categorie 1 
• 10% van in aanmerking 

komende FCI (exclusief 
land) 

• 12% van de FCI komt in 
aanmerking (exclusief 
land) 

Categorie 2 
• 8% van in aanmerking 

komende FCI (exclusief 
land) 

• 10% van de in 
aanmerking komende FCI 
(exclusief land) 

Categorie 3 
• 4% van in aanmerking 

komende FCI (exclusief 
land) 

• 6% van de FCI komt in 
aanmerking (exclusief 
land) 

• De in aanmerking komende contante subsidie wordt over een periode van 10 
jaar verstrekt in gelijke jaarlijkse termijnen met een jaarlijks bovengrens van INR 
40 Crore.  

• Als de totale subsidiabele subsidie in contanten niet binnen een periode van 10 
jaar kon worden uitgekeerd vanwege een bovengrens van INR 40 cr. per jaar 
wordt de in aanmerking komende periode verder verlengd tot maximaal 10 jaar, 
onder de voorwaarde dat het jaarlijkse bovengrens INR 40 cr. per jaar blijft ook 
gedurende de aanvullende periode.   

• In het geval dat de totale in aanmerking komende contante subsidie niet binnen 
een periode van 20 jaar kan worden uitgekeerd vanwege een bovengrens van 
INR 40 cr. per jaar wordt het totale recht op contante subsidie uitbetaald in 
gelijke termijnen van 20 jaar zonder een bovengrens.  

• De MKB-bedrijven hebben het recht om te kiezen voor deze regeling onder 
voorwaarde dat zij niet in aanmerking komen voor contante subsidie en 
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rentesubsidie in het kader van de stimuleringsregeling van MSME onder 
Gujarat industriebeleid-2020. 

19. Bevorderende industriële infrastructuur  
Een kwaliteitsinfrastructuur is een belangrijke motor voor industriële groei. 
Hoewel Gujarat een van de beste industriële infrastructuren heeft, zullen er 
gezamenlijke inspanningen worden geleverd om de ultramoderne infrastructuur 
in de bedrijventerreinen verspreid over de staat verder te versterken. GIDC zal het 
toegewijde agentschap blijven voor de ontwikkeling van de noodzakelijke 
industriële infrastructuur. Voor het ondersteunen van industriële infrastructuur en 
het ontwikkelen van last-mile-connectiviteit zijn stimulansen geformuleerd onder 
het industriële Infrastructuur-plan. 

Een speciale organisatie "GARUD" is opgericht door de deelstaatregering om een 
vlotte verplaatsing van goederen (inter & intra) staat en de export te vergroten te 
garanderen. De onder deze autoriteit gecreëerde infrastructuur zal industrieën 
ondersteunen om minder productiekosten te maken en zal daardoor een 
concurrentievoordeel hebben ten opzichte van andere opkomende economieën.  

Industriële infrastructuur: Het beleid ondersteunt het opzetten van nieuwe 
infrastructuur of het upgraden van bestaande infrastructuur zoals wegen, 
opslagfaciliteiten, brandweerkazernes, ondergrondse nutsvoorzieningen enz. 
Tegen 80% van de projectkosten tot INR 25 crore.   

Oprichting van bedrijventerreinen door particuliere investeerders: De staat 
moedigt de oprichting van industrieparken door particuliere investeerders aan. 
Particuliere deelname aan infrastructuurontwikkeling helpt de nieuwste 
technologieën en faciliteiten te brengen. Het beleid is gericht op het stimuleren van 
de kosten van het gebouw, infrastructuurfaciliteiten en andere faciliteiten die 
nodig kunnen zijn voor de ontwikkeling van dergelijke parken tegen 25% van de 
vaste kapitaalinvestering tot INR 30 crore voor parken die zijn ontwikkeld op een 
minimumoppervlak van 20 hectare en minimaal 10 eenheden. Voor particuliere 
investeerders die bedrijventerreinen opzetten in Vanbandhu Talukas, zal 
incrementele steun worden verleend tegen 50% van de investeringen in vast 
kapitaal tot INR 30 crore voor parken die zijn ontwikkeld op een 
minimumoppervlakte van 5 hectare en minimaal 5 eenheden. 

Slaapzaal huisvesting: Om industriële arbeiders te voorzien van betere 
levensomstandigheden, zullen door de Vereniging speciale stimulansen worden 
gegeven voor de bouw van "slaapzalen" voor arbeiders in industriële clusters. Het 
zal worden aangemoedigd door deze faciliteit op te nemen in de 
gemeenschappelijke infrastructuur om financiële bijstand uit te breiden. Echter. 
een dergelijke vereniging zal eerst gebruik moeten maken van 
stimuleringsmaatregelen die beschikbaar zijn in het kader van verschillende 
regelingen van de deelstaatregering of de centrale overheid. 
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20. Steun voor milieu-infrastructuur en initiatieven voor 
duurzame ontwikkeling  

Voor duurzaamheid op lange termijn moet industriële ontwikkeling gebaseerd zijn 
op een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De ontkoppeling van de 
achteruitgang van het milieu en economische groei is een andere belangrijke 
doelstelling. Om een betere naleving van milieunormen aan te moedigen en de 
ontwikkeling van de nieuwste duurzame industriële infrastructuur te 
ondersteunen om lucht- en waterverontreiniging te verminderen, zal het beleid 
stimulansen bieden voor: 

• Gemeenschappelijke milieu-infrastructuurvoorzieningen zoals 
gemeenschappelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie, afvalbeheersysteem, 
uitbreiding en technologische upgrade van bestaande CETP's, 
gemeenschappelijke sproeidroger, gemeenschappelijke verdamper met 
meerdere effecten enz. Tegen 40% van de projectkosten tot INR 50 crore. De 
totale steun van de regering van India en de regering van Gujarat bedraagt niet 
meer dan 75% van de totale investering in vaste activa. 

• Industrieën die ten minste 50% afvalherstel toepassen door middel van 
nulvloeistofafvoer, zoals gecertificeerd door GPCB, krijgen tot 50% van de 
kapitaalsubsidie op de kosten van relevante apparatuur tot INR 75 lakhs.  

• Ontwikkeling van Green Estate tegen 25% van de projectkosten voor het 
opzetten / verhuizen / renoveren van bestaande vervuilende industriële 
eenheden in Groene bedrijventerreinen tot INR 25 crore. Het beleid zal ook 
ondersteuning bieden tot 75% van de kosten voor het opstellen van een 
masterplan voor de site voor verplaatsing en aanpassing van bestaande 
industriële vervuilingseenheden in Groene bedrijventerreinen tot INR 80 lakhs. 

• Gemeenschappelijk ketelproject door SPV bestaande uit minimaal 10 MSME's, 
tegen 35% (in het geval van vaste brandstof) en 50% (in het geval van schonere 
brandstof) van de vaste installatiekosten tot INR 2 crore. 

• Versterking van de regelgeving en naleving van milieuvoorschriften  
• Implementatie van schonere productietechnologie in plaats van bestaande 

processen, zoals vervanging en optimalisatie van grondstoffen, vermindering 
van waterverbruik of energieverbruik of afvalproductie, tegen 35% van de 
kosten van fabriek en machines voor kleine en middelgrote ondernemingen en 
10% van de kosten van fabriek en machines aan grote ondernemingen met 
maximale ondersteuning tot INR 35 lakhs. 

• Voor milieubeheerprojecten met gebruik van schone, efficiënte en innovatieve 
apparatuur voor verontreinigingsbeheersing biedt het beleid hulp tegen 25% 
van de fabrieks- en machinekosten aan MSME's en 10% van de kosten van 
installaties en machines aan grote ondernemingen met maximale 
ondersteuning tot INR 35 lakhs. 

• Aanmoediging van "Groene praktijken en milieuaudits voor MSME's" tot 75% 
van de vergoedingen van auditdiensten tot INR 50.000 

• Installatie van online continue stack-emissiebewakingssystemen (CEMS) tot 
25% van de systeemkosten tot INR 25 lakh 
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• Industrieel gebouw met groene rating onder Indian Green Building Council tot 
50% van de advieskosten tot INR 2,5 lakh  

• Aanmoedigen van bestaande industrieën om de afdeling buiten de stedelijke 
agglomeraties te verplaatsen  

• Opzetten van een milieubeheersysteem inclusief het opzetten van een 
milieubeheerlaboratorium tot 50% van de kosten van apparatuur tot 10 lakh 

• Aankoop van nieuwe apparatuur / systeem met betrekking tot veiligheid, 
gezondheid op het werk of voor milieuregels voor algemeen gebruik van 
industrieën in cluster tot 35% van de kosten van apparatuur tot 35 lakh 

21. Verbetering van vaardigheden  
Door de algehele economische groei is de vraag naar geschoolde en goed opgeleid 
personeel toegenomen. Daarom legt het Gujarat Industrial Policy 2020 een sterke 
nadruk op het uitbreiden van de vaardigheidsbasis in de staat. De Staat heeft in het 
verleden veel investeringen aangetrokken, maar er is een tekort aan 
sectorspecifieke hoogwaardige menskracht. De deelstaatregering heeft proactieve 
stappen genomen om mankracht op te leiden voor focussectoren met meer 
investeringen van de particuliere sector. Daarom is het industriebeleid bedoeld om 
die investeringen te stimuleren die de sectorspecifieke geschoolde arbeidskrachten 
versterken. Een grote vraag naar geschoolde en goed opgeleid personeel zal 
waarschijnlijk verder voortkomen uit de productie- en dienstensector. De 
deelstaatregering is van plan om branchespecifieke korte / lange / modulaire 
cursussen in de bestaande ITI's, Polytechnische en Engineering hogescholen in te 
voeren met actieve deelname van de gebruikersindustrie bij het definiëren van de 
trainingsbehoeften en het formuleren van het cursusmateriaal.  

Ankerinstituten zouden worden geselecteerd met het oog op nieuwe opkomende 
sectoren om een op de industrie afgestemd curriculum, op behoeften gebaseerde 
training en relevante vaardigheidsontwikkeling voor trainers te formuleren. Het 
beleid moedigt ankerinstituten aan om aanvullende trainingsprogramma's te 
geven met een minimumduur van 40 uur en een minimumaantal van 10 stagiaires. 

Er zal een gap-analyse worden uitgevoerd van de vaardigheidsvereisten van 
industrieën en beschikbare werknemers in verschillende sectoren in de staat, wat 
de staat zal helpen bij het opstellen van een routekaart voor het opleiden van 
mankracht in relevante vaardigheden. Dit zal ook helpen bij het opleiden en 
bijscholen van het personeel in overeenstemming met veranderende 
technologische trends. 

22. Export Promotie 
Gujarat is een van de belangrijkste exportlanden van India en vertegenwoordigt 
meer dan 20% van de nationale exportkorf. De deelstaatregering zal de export 
blijven bevorderen door de exporteurs en exportgerichte eenheden te faciliteren en 
in de hand te houden. Hiertoe worden door de regering de volgende stappen 
genomen: 
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Export Promotie Raden: De regering zal samenwerken met vooraanstaande raden 
voor exportbevordering op nationaal en nationaal niveau voor een alomvattend 
initiatief voor facilitering en exportbevordering. 

Bewustwording en trainingen: In samenwerking met de Ahmedabad 
Management Association (AMA) zal een robuust mechanisme voor 
informatieverspreiding worden opgezet om informatieve documenten, 
handelsgidsen en promotiemateriaal te publiceren en passende capaciteitsopbouw- 
en oriëntatieworkshops voor exporteurs en andere promotionele seminars te 
houden. 
Internationale toegang: Tentoonstellingen en beurzen zijn een belangrijk platform 
voor bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, om te netwerken 
en hun product (en) / diensten te promoten bij een breder publiek. Het beleid is 
erop gericht handelaren te ondersteunen bij deelname aan nationale en 
internationale tentoonstellingen en beurzen. 

Klachtenregeling: Onder de exportcommissaris zal een robuust 
klachtenmechanisme worden ingesteld om tegemoet te komen aan de zorgen van 
ondernemingen en om ervoor te zorgen dat dezelfde klachten tijdig worden 
verholpen.   

Logistiek: Gujarat is door de Indiase regering consequent gerangschikt als de 
topstaat in de index Logistics Ease Across Different States (LEADS). De staat zal 
maatregelen blijven nemen om te komen tot een naadloze logistieke infrastructuur 
van goede kwaliteit ter bevordering van de handel.  

Infrastructuur: Het beleid is gericht op het ondersteunen van het opzetten van 
tentoonstellings- en congrescentra in alle productclusters voor kleine en 
middelgrote ondernemingen en exporteurs om tentoonstellingen te houden en hun 
producten tentoon te stellen.  

23. Conclusie 
Gujarat industriebeleid 2020 is inderdaad een game changer. Nooit eerder 
opvallende kenmerken zoals het aanbieden van grond in pacht, het loskoppelen 
van stimulansen van de belastingstructuur en het vervangen door kapitaalsubsidie 
zonder een bovengrens, zullen menig ziel aantrekken om het 
ondernemerschapspad te bewandelen. Industrieel beleid 2020 is een speerpunt van 
evenwichtige regionale ontwikkeling en is de fakkeldrager voor inclusieve groei. 
Het beleid zal ervoor zorgen dat Gujarat op de wereldkaart wordt gevestigd als de 
beste zakelijke bestemming, waardoor Gujarat wordt gemaakt – “The Business 
Card of India”.  
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24. Afkortingen 
 

AMA:  Ahmedabad Management Association 
ASI:   Annual Survey of Industries 
CEMS:  Continuous Stack Emission Monitoring Systems 
CGTMSE:  Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises   
CoE:   Centre of Excellence  
CRM:   Customer Relationship Management  
DFC:   Dedicated Freight Corridor 
DGVCL:  Dakshin Gujarat Vij Company Ltd. 
DIC:   District Industries Centre  
DISCOM:  Distribution Company 
DMIC:  Delhi - Mumbai Industrial Corridor  
DPIIT:  Department for Promotion of Industry and Internal Trade  
EoDB:  Ease of Doing Business 
EV:   Electric Vehicle 
FDI:   Foreign Direct Investment 
GDP:   Gross Domestic Product 
GEM:   Gujarat e-Marketplace 
GHG:   Green House Gasses 
GIDC:  Gujarat Industrial Development Corporation 
GIFT:   Gujarat International Financial Tech City  
GoG:   Government of Gujarat 
GoI:   Government of India 
GSDP:  Gross State Domestic Product 
GVFL:  Gujarat Venture Finance Limited  
GW:   Giga Watt 
IFA:   Investor Facilitation Agency  
IFP:   Investor Facilitation Portal  
INR:   Indian National Rupee 
ITeS:   IT enables Services 
ITI:   Industrial Training Institute 
IVRS:   Interactive Voice Response System  
JICA:   Japan International Cooperation Agency  
LEADS:  Logistics Ease Across Different States  
MBSIR:  Mandal Becharaji Special Investment Region  
MGVCL:  Madhya Gujarat Vij Company Ltd. 
MSME:  Micro, Small and Medium Enterprises 
PCPIR:  Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region  
PGVCL:  Paschim Gujarat Vij Company Ltd. 
PMG:   Piped Natural Gas  
SEZ:   Special Economic Zone 
SIR:   Special Investment Region  
UGVCL:  Uttar Gujarat Vij Company Ltd. 
USD:   US Dollar 
ZED:   Zero Defect Zero Effect 
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Industries Commissionerate 

Afdeling Industrieën en Mijnbouw  

Overheid van Gujarat 

comind@gujarat.gov.in; 079-23252524 

Wij heten u welkom om onze partners in 
verbetering te zijn. 


