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Vești bune din regiunea ta!

“Dezvoltare durabilă si echilibrată a zonelor
Regiunii de Dezvoltare Nord”

INVESTESTE IN NORD

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Estonia susține dezvoltarea turismului
rural în nordul Moldovei

r

A

utorități publice locale, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, antreprenori și meșteri
populari din Regiunea de Dezvoltare Nord
a Republicii Moldova au participat la un
seminar privind organizarea evenimentelor
rurale și serviciilor de ospitalitate. Seminarul a avut loc în cadrul unui proiect implementat de ADR Nord în parteneriat cu
Universitatea Tartu Pärnu College din Estonia și Universitatea de Stat din Moldova
și a fost ținut de către un grup de experți
estoni la Bălți, în data de 29 august, și la
Soroca, în data de 30 august.
Tatjana Koor, lector în managementul turismului, și Gristel Leetma, managerul
proiectului, au prezentat informații despre
programul de dezvoltare a turismului implementat de ADR Nord în parteneriat cu
Universitatea Tartu Pärnu College din Estonia și Universitatea de Stat din Moldova.
La rândul său, Aivar Ruukel, antreprenor
în domeniul turismului a vorbit despre

turismul din Estonia și cum se comercializează serviciile., iar Marika Kose, lector la
Universitatea de Științe ale Naturii din
Estonia și antreprenoare, a prezentat ample
informații despre organizarea evenimentelor și dezvoltarea produsului în sfera turismului rural, bazându-se pe exemplul Romantic Coastline din țara sa. Totodată, au
fost prezentate „Ghidul de gestionare a
evenimentelor” și două studii de caz. De
asemenea, participanții la seminar a fost
implicați în desfășurarea unui exercițiu
practic.
Bugetul proiectului „Împuternicirea femeilor și tinerilor prin creșterea abilităților și
competențelor lor în domeniul designului
evenimentelor rurale și serviciilor de ospitalitate”, în cadrul căruia a fost organizată
vizita de studiu în Estonia, este 45.152 de
euro. Banii sunt oferiți de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei. Proiectul este
implementat în perioada august 2017 ianuarie 2019.

Accesează Fonduri Europene Nerambursabile în valoare de 44. 000 EUR !!!
http://steelconsulting.ro

CONCURSUL NAŢIONAL „IMM – MODEL SUSTENABIL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ”, LANSAT DE ODIMM

Î

ntreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) din Republica
Moldova se pot înscrie, la Concursul Naţional „IMM
– Model sustenabil de Responsabilitate Socială”, ediția
a IX-a, desfășurat de Organizația pentru Dezvoltarea
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Gala premiilor
va fi organizată în cadrul Conferinței Internaţionale a
Întreprinderilor Mici și Mijlocii- 2018, care va fi desfășurată în luna octombrie curent.
Concursul este dedicat antreprenorilor care pe parcursul anului 2017 s-au implicat activ în mod voluntar în
activități de Responsabilitate Social – Corporativă
(RSC). Participanții pot aplica pentru următoarele 4
nominalizări: activități RSC orientate către angajați, activități RSC orientate către societate/comunitate, activități RSC orientate către piață și activități RSC în dome-

Concursul va fi evaluat de o comisie de
experți, în baza formularelor de aplicare,
care urmează să fie completate de către
participanți. Setul de acte vor fi depuse
de către solicitanți personal la sediul
ODIMM (mun. Chișinău, str. Ștefan cel
Mare și Sfânt nr 134, oficiu 311) sau în
format electronic (scanate cu semnătură
și ștampilă) la adresa office@odimm.md,
până pe data de 30 septembrie 2018,
cu mențiunea „Concurs RSC”.
Ghidul aplicatului, Formularul de aplicare
şi declarația privind lipsa restanțelor pot
fi accesate de pe paginile web:
www.odimm.md,
www.businessportal.md, www.civic.md
și pe pagina de facebook a ODIMM.
Pentru mai multe detalii, persoanele interesate pot contacta specialiștii ODIMM
la adresa de email office@odimm.md sau la numărul
de telefon (022) 22-45-20.

1. u

Documentele necesare pentru aplicare
la concurs:
Formularul de aplicare rom
Formularul de aplicare rus
Lipsa restanțelor rus
Declarația privind lipsa restanțelor
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INVESTEȘTE ÎN NORD

NOI PROIECTE DE SUCCES CU EU4BUSINESS
CO-FINANȚAREA CONSORȚIILOR PENTRU
ACHIZIȚIILE PUBLICE DE INOVARE

CONFERINȚA PARTENERIATULUI ESTIC
2018: "TINERETUL PENTRU SPIRIT ANTREPRENORIAL"

C

onferința de tineret a Parteneriatului
Estic 2018: "Tinerii pentru spirit antreprenorial" va aduce +130 de participanți
- inclusiv 90 de tineri antreprenori, într-un singur loc pentru a dezvolta noi competențe, idei
și soluții la provocările comune. Conferința
este organizată de Forumul Societății Civile a
Parteneriatului Estic din Viena, Austria, cu
sprijinul președinției austriece a Consiliului
Uniunii Europene 2018 și al Fundației Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) din 8-9 noiembrie
Biroul "Dialog Europa de Est".

C

OSME este programul european pentru
competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).
Are patru direcții de acțiune cu scopul general
de a sprijini:
"Un acces mai bun la finanțare pentru IMM-uri
accesul la piețe pentru IMM-urile europene,
antreprenoriat,
condiții mai favorabile pentru crearea și creșterea afacerilor ".
În ceea ce privește accesul pe piețe, și aici
este rolul autorităților de gestionare, o problemă recurentă este accesul limitat al IMMurilor la achizițiile publice.
Cererea de propuneri de proiecte COSME
COS-PPI-2018-2-01: Cofinanțarea consorțiilor
pentru achizițiile publice de inovare abordează această problemă și vizează sprijinirea
consorțiilor de cumpărători publici dispuși să
conceapă și să implementeze o achiziție publică pentru acțiuni de inovare și să contribuie
astfel la o creștere semnificativă a ponderii
IMM-urilor care au acces pe piața achizițiilor
publice.
Fiecare consorțiu trebuie să fie compus din
cel puțin doi cumpărători publici din două țări
eligibile diferite. Bugetul estimat pentru apel
este de 4 milioane EUR.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 11 decembrie 2018.
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Această oportunitate este deschisă tinerilor,
între 18-30 de ani provenind din țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, precum și
Uniunea Europeană, Rusia și Turcia, care
încearcă să înceapă o acțiune socială sau
întreprinderi de afaceri în propriile lor comunități, definite pe scară largă. Aplicațiile vor fi
revizuite pe baza criteriilor formale de selecție, precum și a răspunsurilor la chestionar
(mai multe informații în link-ul de mai jos).

Parteneriatul cu Uniunea Europeană reprezintă calea cea mai
sigură spre atragerea investițiilor
și dezvoltarea democratică şi
economică a Regiunii de Dezvoltarea Nord.
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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 261980
E-mail: infocentru.adrnord@gmail.com

Biroul Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat anunță o nouă
rundă de granturi în cadrul Programului guvernamental de granturi
tematice DIASPORA ENGAGEMENT HUB (DEH).
DIASPORA FINANȚARE PENTRU Data limită pentru depunerea dosarelor - 15 septembrie 2018.
ROMÂNI DIN DIASPORA
DEH este un program de granturi tematice, destinat cetățenilor originari din Republica Moldova aflați peste hotare și se desfășoară cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare
Esti din Republica
(SDC) în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților instituționale ale
Moldova și ai și cetățenie Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a.
Cooperare pentru dezvoltare

română ?

Dorești sa îți deschizi
propria afacere ?

Perfect!

Scopul programului este de a-i susține pe moldovenii din străinătate în
implementarea ideilor lor în Republica Moldova și de a pune în valoare
capitalul uman al diasporei.
Diaspora Engagement Hub include trei subprograme care susțin:
Parteneriate tematice regionale;
Abilitarea femeilor din diasporă;
Reîntoarcerea profesională a diasporei

GRANTURI SI SUBSIDII PENTRU AFACEREA TA!


APEL PRIN FINANȚARE PRIN GRANTURI PENTRU PROCURAREA TEHNICII AGRICOLE http://
procore.md

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


PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1 https://



FGC: FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A CREDITELOR https://www.odimm.md



OFERTĂ DE GRANT



LIVADA MOLDOVEI

www.odimm.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/



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



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

pentru sporirea eficienței energetice. http-

