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Vești bune din regiunea ta!

Implică-te, cunoaște, informează-te!”

INVESTESTE IN NORD

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Autorități publice locale din nordul Moldovei au
participat la un seminar despre dezvoltarea economică locală și promovarea investițiilor

Autorități publice locale din nordul Moldovei au participat la un seminar despre dezvoltarea economică locală și promovarea
investițiilor.

A

ctivitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Un nou impuls
pentru dezvoltarea afacerilor în
Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanţat de Agenţia Cehă
pentru Dezvoltare și implementat de
People in Need Moldova în parteneriat
cu ADR Nord și Asociația obștească
„Pro Cooperare Regională”.
În debutul seminarului, șefa Secției cooperare și atragerea investițiilor (SCAI) a ADR
Nord, Maria Prisacari, a menționat că
acest prim seminar organizat în Regiunea
de Dezvoltare Nord este oportun, precizând că atragerea investițiilor în regiune
este una dintre prioritățile Agenției. La rândul său, Eugen Harabara, manager de
proiect în cadrul People in Need, a spus
că, în procesul atragerii investițiilor în regiune, autoritățile locale sunt o importantă
ancoră de comunicare cu autoritățile centrale, iar unul dintre obiectivele seminarului
este să fie creată o platformă în acest
sens.

În cadrul trainingului, Dušan Kulka, expert
Berman Group, a vorbit despre cele mai
eficiente metode de atragere a investițiilor
străine, reieșind din practicile internaționale
în domeniu. Totodată, expertul a oferit un șir
de soluții pentru asigurarea unui climat investițional favorabil. În mod special, expertul
Berman Group s-a referit la dezvoltare economică locală și investițiile străine directe,
explicând, în baza unui studiu de caz, ce
înseamnă investiții străine directe, cum pot fi
atrase investițiile și ce beneficii sunt posibile.
De asemenea, expertul Dušan Kulka s-a mai
referit la promovarea activă și pasivă, prezentând un șir de informații relevante despre
ce vindem investitorilor, cum pot fi transmise
mesajele către investitori, dar și despre rolul
proprietății în promovarea investițiilor, în
vederea creării unei zone industriale ideale.
Seminarul s-a încheiat cu discuții pe marginea cooperării reciproce a municipalităților și
a ADR Nord în pregătirea ofertei competitive
a regiunii.

„Stăpânește bine termenii în domeniul atragerii investițiilor pentru
a-ți deschide propria afacere”

REPUBLICA MOLDOVA : PROCES DE CREARE ȘI PERSPECTIVE

J

aponia este dispusă să ofere suport
sectorului IMM din Republica Moldova

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) va consolida suportul oferit antreprenorilor din Republica Moldova. Acest
lucru a fost examinat în cadrul unei întrevederi
a reprezentanților Ministerului Economiei și
Infrastructurii cu
Yoko Takebayashi, șefadjunct al Departamentului Europa și Orientul
Mijlociu al Agenției nominalizate. La discuții au
participat și reprezentanții Organizației pentru
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și
Mijlocii (ODIMM), informează MOLDPRES.
„Există mai multe domenii de colaborare ce
prezintă interes pentru Ministerul Economiei și
Infrastructurii, care pot fi valorificate. Una dintre aceste priorități vizează consolidarea capacităților de export ale sectorului IMM. În
acest sens, Guvernul întreprinde acțiunile necesare pentru dezvoltarea întreprinderilor mici
și mijlocii și crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru agenții economici, astfel încât
produsele și serviciile moldovenești să fie
competitive pe piețele externe”, a menționat secretarul general de stat al Ministerului
Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin.

Directorul general interimar al ODIMM, Petru
Gurgurov, a apreciat, la rândul său, că Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în parteneriat cu JICA, a
lansat în Republica Moldova primul Centru de
Consultanță și Asistență în Afaceri. „Ne propunem să extindem serviciile de consultanță în
regiuni prin intermediul celor celor 11 incubatoare de afaceri din țară”, a subliniat Petru
Gurgurov.
În context, oficialul japonez a reiterat suportul JICA de a identifica toate oportunitățile de
cooperare tehnică și adaptare a cadrului legal
în domeniul antreprenorialului, oferind astfel
posibilitatea sectorului de business din țara
noastră să se dezvolte mai dinamic.
JICA a fost fondată în anul 1974 și este o instituție de implementare a asistenței tehnice, orientată spre dezvoltarea capacităților instituționale, fortificarea întreprinderilor și dezvoltarea
resurselor umane pentru a ajuta țările în curs

La Bălți au fost prezentate oportunitățile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și s-a discutat despre revitalizarea
urbană a localităților din Republica Moldova
Conferința regională Oportunitățile Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
(SUERD) a avut loc miercuri, 30 mai, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din
Bălți. La eveniment au participat primari ai
orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord,
reprezentanți ai administrației publice locale,
ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), ai ADR Nord.
Constantin Bândiu, șeful Secției managementul proiectelor în cadrul ADR Nord, a salutat participanții la conferință, subliniind, în
context, că doar prin eforturile comune ale
actorilor interesaţi, Dunărea poate deveni o
magistrală fluvială modernă, cu sisteme bazate pe cele mai noi cunoștințe științifice și
inovații tehnologice, capabile să protejeze
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eficient mediul ambiant și să contribuie la dezvoltarea potențialului economic și cultural al
statelor riverane.
La rândul său, Sorin Ioniță, director EFOR, le-a
explicat participanților la conferință cum poate
beneficia Republica Moldova de pe urma
SUERD, relatându-le despre experiența în domeniu a statelor europene din spațiul dunărean. Strategiei Energetice 2020 a UE pentru
sectorul energetic.
Conferința regională Oportunitățile Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării a
fost organizată în cadrul Proiectul „Dunărea
unește”, implementat cu suportul financiar al
Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu
fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

INVESTEȘTE ÎN NORD

Vrei sa devii un antreprenor de succes și ai vârsta de până
la 35 de ani?
APLICĂ!
Tinerii cu vârste de până la
35 de ani și femeile, care se
lansează în agricultură, îşi
pot pregăti dosarele pentru a
primi subvenţii în avans. Cererile vor fi recepţionate, începând cu 1 iulie, de către
Agenția de Intervenție și
Plăți pentru Agricultura. Prioritate vor avea cei care se
ocupă de creşterea animalelor, livezilor de cireși, caiși
sau plantațiilor de căpșuni.
De asemenea, va fi încurajată şi construcția depozitelor
frigorifice.
Doritorii de a beneficia de
subvenţii în avans trebuie să
îndeplinească mai multe cerinţe. Iar cea mai importantă
este ca afacerea să fie în
mediul rural.
Vor fi acceptate proiecte până la un milion de lei, 65 de
procente le oferă statul şi 35
cei care vor participa. Dacă
veniţi cu o propunere de proiect de un milion de lei 650
de mii de lei vor fi acoperite
de stat, 350 de mii vor fi a

dumneavoastră, Proiectul de
subvenţionare a fost votat de
Guvern în luna mai. În acest
an, autoritățile vor aloca 45
de milioane de lei, ceea ce

reprezintă 5 la sută din Fondul naţional de dezvoltare a
agriculturii.
DETALII PRIVIND REGULAMENTUL DE SUBVENȚIONARE
Conform Regulamentului de
subvenționare, doritorii de a
beneficia de plăți în avans,
trebuie să elaboreze un plan
de afaceri fezabil într-o localitate rurală, proiectul ce urmează a fi realizat să nu depășească termenul de 24 de

luni, precum și să dețină legal
bunul imobil pe care se realizează investiția. Statul va oferi
65% din valoarea totală a proiectului selectat, alte 35% vor
constitui contribuția proprie.
Producătorii vor trebuie să
asigure cofinanțarea, chiar din
primele două luni de la aprobarea proiectului, iar valoarea
totală a proiectului propus nu
trebuie să depășească un milion de lei.
Sprijinul financiar va fi oferit în
două tranşe. Prima parte va
constitui 75% din valoarea
subvenţiei şi va fi acordată în
momentul semnării contractului, iar cea de-a doua tranşă,
de 25%, va fi transferată odată cu lansarea afacerii, termen
care nu poate depăși doi ani.
Comisia de evaluare și selecție va examina cererilor de
acordare a plăților în avans,
ulterior va anunța beneficiarii
despre selectarea dosarului
de finanțare, care va trebui
timp de 60 de zile de la prima
notificare să prezinte docu-

Documentele privind depunerea și obținerea subvențiilor în avans, le găsiți AICI.
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STARTUP PENTRU DIASPORA

AGENȚIA DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD
MD-3100, mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 8A,

Republica Moldova

Telefon: (+373) 231 26294
Fax: (+ 373) 231 61980
E-mail: infocentru.adrnord@gmail.com

Cooperare pentru dezvoltare
DIASPORA FINANȚARE PENTRU
ROMÂNI DIN DIASPORA

Esti din Republica
Moldova și ai și cetățenie
română ?
Dorești sa îți deschizi
propria afacere ?

Perfect!

Proiectul “Start Up 4 Diaspora” are ca obiectiv major promovarea,
susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, în rândul persoanelor fizice din diaspora, prin susținerea înființării
de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunile NordEst, Sud-Est și Sud-Muntenia din România.
Proiectul va duce la o creștere a gradului de informare și de pregatire
în domeniul anterprenoriatului pentru grupul țintă din Regiunile NordEst, Sud-Est și Sud-Muntenia și va încuraja și stimula astfel dorința de
desfășurare a unei activităti pe cont propriu care va avea un impact
pozitiv atât asupra economiilor regionale, prin generarea de valoare
adaugată și creșterea încasărilor bugetare, cât și asupra somajului,
reducându-l în mod imediat și pe termen lung în funcție de evoluția
afacerilor înființate, ducând implicit la creșterea nivelului de trai.

GRANTURI SI SUBSIDII PENTRU AFACEREA TA!


PROIECTUL DE REZILIENȚĂ RURALĂ (PRR - IFAD VII)

Oferă granturi competitive pentru finanțare în anul 2019 a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii publice cu caracter economic. http://civic.md/


OFERTĂ DE GRANTURI



OFERTĂ DE GRANT



LIVADA MOLDOVEI

pentru procurarea tehnicii agricole http://civic.md/

pentru procurarea echipamentelor de umidificare a aerului în camerele depozitelor frigorifice, destinate păstrării strugurilor de masă http://civic.md/

Credite și leasing preferențiale pentru a redresa sectorul horticol . http://livada-moldovei.md


PROGRAMUL DE VÎNZĂRI ÎN RATE ÎN AGRICULTURA PERFORMANTĂ IRIGATĂ (2KR)
http://www.finantare.gov.md/ro/



PROIECTUL SECURITĂȚII ALIMENTARE PENTRU FERMIERII NEPRIVILEGIAȚI (2KR)
http://www.finantare.gov.md/



PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ(IFAD VI)
http://www.finantare.gov.md/



PROGRAMUL DE ATRAGERE REMITENTELOR ECONOMIE PARE 1+1
http://www.finantare.gov.md/



MOSEFF: granturi, credite preferentiale
http://www.finantare.gov.md/

pentru sporirea eficienței energetice.

