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FAQs

Setorial

Bens de capital

1. Onde estão disponíveis os formulários para 'esquema de importação de projetos'?
As informações gerais e os formulários relacionados relacionados à solicitação de taxas de direitos
alfandegários concessionais sob o esquema de 'Importação de Projeto' podem ser encontrados no
link a seguir .

2. O que é o conselho de habilidades de bens de capital?
O Departamento de Indústria Pesada foi fundamental na criação do Conselho de Habilidade de Bens
de Capital. Por meio dessa organização, os Padrões Nacionais de Habilidade estão sendo notificados
com o objetivo de definir as necessidades de qualificação da indústria. Desta forma, as instituições de
formação serão capazes de transmitir competências que são valorizadas pelos empregadores na
indústria. O Conselho tem como objetivo beneficiar 10 milhões de pessoas desta forma.

3. Qual é o padrão de financiamento no TAFP?
O Departamento de Indústria Pesada foi fundamental na criação do Conselho de Habilidade de Bens
de Capital. Por meio dessa organização, os Padrões Nacionais de Habilidade estão sendo notificados
com o objetivo de definir as necessidades de qualificação da indústria. Desta forma, as instituições de
formação serão capazes de transmitir competências que são valorizadas pelos empregadores na
indústria. O Conselho tem como objetivo beneficiar 10 milhões de pessoas desta forma.

4. O que é o Programa de Fundo de Aquisição de Tecnologia (TAFP)?
TAFP fornecerá assistência financeira à indústria indiana de bens de capital para facilitar a aquisição
de tecnologias estratégicas e relevantes e também o desenvolvimento de tecnologias por meio de
rota de contrato, rota interna ou JV.
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5. Qual é a política de bens de capital 2016?
A Política Nacional de Bens de Capital visa fornecer um ecossistema para o crescimento dos bens de
capital e garantir um incentivo sustentado para que os fabricantes nacionais atendam à demanda do
mercado doméstico e de exportação.

6. O que é o Plano de missão da indústria de equipamentos elétricos da Índia para
2012-2022?
O plano visa garantir a disponibilidade de energia de qualidade a taxas competitivas, condição sine
qua non para o desenvolvimento industrial e econômico. Para um setor de energia eficiente e
desenvolvido em um país do tamanho da Índia, uma forte base de fabricação de equipamentos
elétricos domésticos é essencial.

7. Há foco em start-ups no setor de bens de capital?
Uma das principais recomendações da Política Nacional de Bens de Capital é criar um 'Centro de
Start-up para o Setor de Bens de Capital' compartilhado pelo Departamento de Indústrias Pesadas e
Indústria de Bens de Capital / associação da indústria na proporção de 80:20 para fornecer uma
variedade de técnicas, recursos e serviços de apoio comercial e financeiro para start-ups promissores
no setor de manufatura e de serviços.
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