Nr. 1 (1)
MAI 2018

Info CENTRU
Vești bune din regiunea ta!
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SUPORT NON-STOP PENTRU
PENTRU AFACEREA TA!

CENTRUL DE INFORMARE ȘI
CONSILIERE ÎN AFACERI

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Aplică pentru a deveni lider!

Potențialul economic și investițional din nordul țării, promovat de un nou Centru de Informare și Consiliere în Afaceri
Întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) și autoritățile publice locale (APL)
din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova pot accesa resurse utile și consultanță gratuită privind oportunitățile investiționale.
Continuare în pag. 2

IMPORTANT!
Acest buletin informativ a fost elaborat
de Agenția de Dezvoltare Regională
Nord.
Vizitați pagina ADR Nord din Facebook!
Vă așteptăm în grupul „Dezvoltare regională” din Facebook!

 MIEPO și Agenția Turismului
s-au reorganizat într-o nouă
instituție: Agenția de Investiții.
 ODIMM lansează un nou program „START PENTRU TINERI”

Potențialul economic și investițional din nordul țării,
promovat de un nou Centru de Informare și
Consiliere în Afaceri

N

oul Centru de Informare și Consiliere în
Afaceri, creat în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, oferă servicii și
informații privind dezvoltarea mediului de afaceri.
Primării și ÎMM-urile din nordul țării vor fi informate, periodic, despre investitorii interesați să
înființeze afaceri și să stabilească parteneriate cu
agenții economici din regiune.
Aceasta le va permite autorităților publice locale
și ÎMM-urilor să înțeleagă care sunt ramurile mai
atractive din perspectiva investitorilor, astfel încât
eforturile lor de a impulsiona dezvoltarea businessului să fie susținute și de disponibilitatea
companiilor internaționale de a investi.
Scopul Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri este de a forma o platformă pentru promovarea potențialului economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord, ceea ce va încuraja crearea locurilor de muncă, pe termen lung. Echipa
Centrului va oferi consultanță privind oportunitățile de finanțare și va monitoriza dinamica investițiilor în nordul țării.
Pag. 2

C

entrul de Informare a fost creat prin intermediul proiectului „Un nou impuls
pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea
de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Proiectul
este implementat de People in Need Moldova, în
parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională
Nord și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”.
Platforma pentru promovarea potențialului economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare
Nord se bazează pe modelul și bunele practici
din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Moravia de Sud din Republica Cehă. Schimbul de
experiență cu specialiștii cehi i-a oferit echipei
ADR Nord o perspectivă mai clară asupra strategiilor de atragere a investițiilor și de colaborare
cu partenerii externi.
Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, în valoare de 550.000 de euro,
va fi implementat până la sfârșitul anului 2019.
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Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a
Exporturilor în Moldova (MIEPO) și Agenția Turismului s-au
reorganizat într-o nouă instituție: Agenția de Investiții

Republica Moldova va avea o nouă instituție publică, Agenția de Investiții.
Sarcinile acestei noi agenții vor fi:
1. crearea unei imagini favorabile țării pentru atragerea investițiilor străine;
2. susținerea activității investiționale și protejarea investiţiilor;
3. promovarea exporturilor;
4. promovarea turismului.

M

IEPO este prima sursă de informare și
asistență pentru potențialii investitori
de asemenea și pentru investitorii existenți în extinderea activităților lor. Combinând experiența acesteia, sunt în măsură să furnizeze informații relevante pentru luarea deciziilor, precum și legături către întreprinderi și guvern.
Pe parcursul ultimilor ani, echipa MIEPO a reușit
să spargă tiparele practicii internaționale de a asigura promovarea imaginii țării, atragerii investițiilor și
promovării exporturilor cu o echipă de doar 14 persoane. Cu toate acestea, întru realizarea mandatului
instituționl, s-a reușit implimentarea unor proiecte eficienteși rezultative, inclusiv prin crearea unei rețele de parteneriate cu instituții publice, asociații de business și reprezentanți ai mediului de afaceri la
nivel național și internațională.

„

ODIMM și APL, parteneri în susținerea și promovarea
antreprenoriatului în regiuni

O

DIMM continuă implementarea programelor și instrumentelor de suport pentru IMM pe care
le adaptează ținând cont de evoluțiile și tendințele social-economice. Una dintre prioritățile
activității organizației este crearea unor programe de susținere a întreprinderilor cu potențial
de creștere și export”.

În acest an ODIMM urmează să lanseze un nou program: START PENTRU TINERI, elaborat în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Acesta vine să substituie
Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor, care a derulat în ultimii nouă
ani. Noul Program va oferi tinerilor instrumente de suport mai atractive și inovatoare potențialilor antreprenori din toate regiunile țării”, a evidențiat Ludmila Stihi, șeful Direcției Analiză, inovare și instruire în cadrul ODIMM.
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AGENȚIA DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD
MD-3100, mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 8A,

Republica Moldova

Telefon: (+373) 231 29779
Fax: (+ 373) 231 61980
E-mail: infocentru.adrnord@gmail.com

Cooperare pentru dezvoltare

www.adrnord.md

GRANTURI SI SUBSIDII PENTRU AFACEREA TA!
1. PROIECTUL PENTRU COMPETITIVITATEA AGRICULTURII ÎN MOLDOVA PRACTICI CONSERVATIVE
Granturi post-investiționale pentru aplicarea practicilor agricole prietenoase mediului
http://www.capmu.md
2. LIVADA MOLDOVEI
Credite și leasing preferențiale pentru a redresa sectorul horticol
http://livada-moldovei.md
3. PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ COMPONENTA PENTRU
TINERII ANTREPRENORI (PRRECI IFAD VI)
Credite preferențiale cu porțiune de grant pentru tineri antreprenori
www.ifad.md
4. SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂȚILOR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
www.aipa.gov.md
5. PROIECTUL ENERGIE ŞI BIOMASĂ ÎN MOLDOVA (PCCF/PEBM-PNUD)
Procurare în rate, cu dobânda 0%, a tehnicii de transportare si utilaj de balotat
www.2kr.md
6. PROIECTUL AMEILIORAREA COMPETITIVITĂŢII: PAC-2 (componenta de granturi de cofinantare)
Suport financiar pentru a investi în servicii de dezvoltare a afacerii care vor ajuta întreprinderile să-și sporească
competitivitatea la export
www.uipac.md
7. DEZVOLTAREA AFACERILOR INOVATOARE PENTRU O CREŞTERE ECONOMICĂ DURABILĂ LA NIVEL LOCAL
Stimularea dezvoltării inovaţiilor în cadrul ÎMM-urilor, asociaţiilor locale de afaceri, potenţialilor întreprinzători cu
idei inovatoare şi motivaţie de expansiune, absolvenţilor incubatoarelor de afaceri, prin oferirea finanțării
pentru produse, servicii și tehnologii noi sau îmbunătățite orientate spre piață cu un potenţial mare de comercializare
http://inobiz.md/financial-support/?lang=ro
8. PROGRAMUL DE PARTENERIATE DE AFACERI PUBLIC-PRIVATE
Proiect cu idei inovatoare, care ar uni succesul antreprenorial cu utilitate pentru societate; granturi pentru studii
de fezabilitate pentru pregătirea unui astfel de proiect.
http://www.entwicklung.at/en/funding/business-partnerships/steps-in-a-private-sector-cooperation/
9. PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE - PARE 1+1
Contribuție în formă de grant pentru a suplimenta investițiile migranților în economia Republicii Moldova
www.odimm.md

