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Oportunități pentru dezvoltarea ÎMM, prezentate
în cadrul unei mese rotunde la Drochia

Organizația neguvernamentală „Pro
-Business Nord” a organizat marți,
17 iulie a.c., la Drochia, o masă rotundă în cadrul căreia a oferit suport pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) cu susținerea financiară a finanțatorilor
străini prin concurs de planuri de
afaceri.
În cadrul evenimentului, unde s-au
reunit circa 30 de participanți, reprezentanții „Pro-Business Nord” au prezentat un șir de programe implementate în perioada 2009-2018, în vederea
susținerii sectorului privat și a celui
neguvernamental din R. Moldova, prin
informare, consultare și realizare de
programe sociale în conformitate cu
standardele practicilor internaționale,
adaptate nevoilor locale.
La eveniment au participat, de asemenea, Elena Boboc și Natalia Bazatin,
reprezentante ale Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri, creat în

cadrul ADR Nord. În comunicările
pe care le-au susținut, Elena Boboc
și Natalia Bazatin au menționat că,
odată cu deschiderea noului Centru
în cadrul ADR Nord, ÎMM și autoritățile publice locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Nord pot accesa
resurse utile și consultanță gratuită
privind oportunitățile investiționale.
Acest lucru le va permite APL și
ÎMM 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.
Centrul de Informare și Consiliere în
Afaceri 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.
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Dezvoltarea capacităților antreprenoriale
ale diasporei Republicii Moldova (D.O.M.D.E)
Ministerul Muncii și Politicilor Sociale
al Republicii Italiene în colaborare cu Biroul
revenit în țară după o relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de
experiență de muncă Stat a Republicii Moldova și Regiunea
Veneto au demarat un proiect de cooperare
sau studii în
pentru promovarea dezvoltării economice a
străinătate?
Republicii Moldova.
Proiectul D.O.M.D.E îți oferă oportunitatea
de a beneficia de:
Ai o idee de afacere cu 
Expertiză națională și internațională în
domeniul antreprenoriatului social,
impact social și

Mentorat personalizat în dezvoltarea
dorești să o dezvolți ?
propriei idei de afacere,

Posibilitatea de a participa la o vizită
de studiu în regiunea Veneto (Italia)
Atunci ești la
pentru a cunoaște exemple relevante
de afaceri sociale și a stabili o colabolocul potrivit!
rare cu acestea,

Validarea ideii de afaceri și identificarea potențialilor investitori/parteneri
urmare a întrevederilor organizate de
proiect cu reprezentanții instituțiilor
mediului de afaceri.

Participarea la cursul inițial de instruire (o prezență minimă de 70 %)
este obligatorie pentru a accesa serviciile și facilitățile ulterioare.
Ești cetățean al RM

.
Pentru cetățenii reveniți în Republica Moldova:
să fie revenit în țară după o experiență de aflare în Europa pentru studii sau muncă de cel
puțin doi ani;
preferabil buna cunoaștere a limbii
italiene.
Pentru a beneficia de instruiri în Republica Moldova trebuie sa completezi următorul formular:
https://www.cognitoforms.com/BRD
2/Aplica%C8%9BiiDezvoltareaCapac
it%C4%83%C8%9BilorAntreprenoria
leAleDiasporeiRepubliciiMoldova
Termenul limită pentru completarea
aplicațiilor este 6 august 2018.

Proiectul european destinat femeilor antreprenor a
prezentat rezultatele

PROIECTUL
FEMEI IN AFACERI, O PREMIERA DE SUCCES!!

Au fost prezentate totalurile Proiectului
finanțat
de
Uniunea
Europeană
„Business Academy for Women”
(BAW), implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Durata proiectului a fost de 18 luni, perioadă în
care peste 300 de femei de pe întreg
teritoriul Republicii Moldova
Succesul acestui proiect constă în faptul
că 314 femei antreprenoare din 20 de
raioane au fost instruite în domeniul dezvoltării afacerilor. 10 dintre acestea axate
pe dezvoltarea capacității de producere,
introducerea de tehnologii și inovații sau
orientare spre export sunt beneficiare de
granturi pentru dezvoltarea afacerii în valoare de 120 mii lei.

otodată, 24 de formatori reprezentanți
a 6 organizații de suport în afaceri din
6 regiuni din Republica Moldova și-au
sporit abilitățile profesionale în calitate
de traineri în cadrul instruirilor. Proiectul a contribuit la formarea unei comunități de antreprenori și crearea
”Rețelei naționa-

-le a Femeilor Mentori din Moldova.
Aceste inițiative ca “Business Academy for Women”, care au scop să
spirijine mediul antreprenorial, sunt
foarte binevenite, întrucât ne deschid
noi orizonturi de gestionare și dezvoltare a afacerilor noastre”.
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Concurs 2018-2019 // Susținerea proiectelor de
dezvoltare locală și de cooperare descentralizată
Franța-Moldova
Ambasada Franței, în cadrul orientărilor sale
declarate, încurajează inițiativele de dezvoltare locală și de cooperare descentralizată
internațională care implică structuri din
Franța și Republica Moldova. În 2018, Ambasada Franței lansează un concurs pentru
proiecte mici de cooperare vizând dezvoltarea locală.
În cadrul noii sale strategii 2017-2021, Agenția
universitară a Francofoniei își propune să sprijine potențialul de angajare și integrarea profesională a tinerilor specialiști și, de asemenea.
universitățile, în calitatea
acestora de actori ai dezvoltării globale și locale.
Componentele proiectelor

le durabile, al educației, al tineretului și al dezvoltării economice.
Actorii ce vor depune proiecte sunt încurajați
să includă în acesta o componentă de instruire
oferită de o universitate locală sau franceză
sau să identifice necesitățile de instruire care
ar putea contribui la calitatea/durabilitatea proiectului.
Cu titlu de exemplu, componentele proiectelor
pot fi: o conferință, o expoziție, o activitate
asociativă, o inițiativă de întreprinderi durabile,
un proiect educativ, un studiu sau o vizită
de studiu, o acțiune de formare, un stagiu profesional, crearea unui comitet
de guvernanță sau de coordonare a proiectului, crearea unui site internet sau
publicarea suportului promoțional, căutarea partenerilor.

Proiectul cu scop nonprofit trebuie să permită
desfășurarea
acțiunilor
de cooperare internațională în domeniul culturii,
al mediului și climei, al
dezvoltării urbane și rura-

Durata proiectului

Finanțarea

Durata de executare a proiectului nu va depăși 12
luni, cu începere din data semnării contractului de
finanțare.

Cuantumul maxim al contribuției Ambasadei Franței
este fixat la 2000 € per proiect.

Evaluarea și impactul asupra teritoriilor
Ambasadei Franței și Agenției universitare a Francofoniei li se vor expedia un raport intermediar
despre activități și un raport de activitate final, primul în termen de șase luni de la data semnării
contractului de finanțare, iar al doilea în termen de
cel mult trei luni după încheierea proiectului.
Raportul va fi redactat în baza unor indicatori de
impact cantitativi și calitativi clari, pertinenți și
agreați de comun acord cu colectivitatea(colectivitățile) teritorială(e) parteneră(e), atât
pe teritoriul Republicii MoldovaCuantumul maxim
al contribuției Agenției universitare a Francofoniei
este de 1000 € per proiect.

Cuantumul maxim al contribuției Agenției universitare
a Francofoniei este de 1000 € per proiect. Această
finanțare suplimentară poate fi solicitată pentru activități înscrise în cadrul proiectului și care asigură o legătură între universități și mediul social sau economic, încurajând integrarea profesională a tinerilor
specialiști sau activitatea de antreprenoriat.
NB: Activitățile beneficiind de finanțăre din partea
AUF vor fi programate pentru perioada de după 1
ianuarie 2019.
Promotorul moldovean al proiectului trebuie să asigure o autofinanțare minimă a proiectului său în proporție de 10%, iar totalul trebuie să fie asigurat în cadrul
unui parteneriat diversificat.

AGENȚIA DE
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Specialiștii ADR Nord învață din experiența Japoniei în domeniul promovării
exportului și marketing

MD-3100, mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 8A,
Republica Moldova
Telefon: (+373) 231 26294
Fax: (+ 373) 231 261980
E-mail: infocentru.adrnord@gmail.com

Cooperare pentru dezvoltare

T

În perioada 24 iunie- 28 iulie 2018 a avut loc cursul de formare” Strategia
de promovare a exportului orientată spre piață /Strategie de marketing” în
orașul Kobe, Japonia.
Participanții au beneficiat de consolidarea cunoștințelor practice în strategia de promovare a exportului și strategia de marketing, conceptul de dezvoltare a produsului, noțiunea de branding și stabilirea prețului produselor
locale.
Experții din Japonia au oferit informații și exerciții practice privind designul
și marketingul produsului, instrumentele și strategia de promovare a exportului, etc

GRANTURI SI SUBSIDII PENTRU AFACEREA TA!


PROIECTUL DE REZILIENȚĂ RURALĂ (PRR - IFAD VII)



LIVADA MOLDOVEI

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

OFERTĂ DE GRANTURI pentru procurarea tehnicii agricole http://civic.md/

OFERTĂ DE GRANT 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
http://www.finantare.gov.md/

preferentiale pentru sporirea eficienței energetice.

