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Regiunea de Dezvoltare Nord: proces de
creare şi perspective

Info CENTRU
Tineri antreprenori din raionul Glodeni,
informați despre oportunități de finanțare a
afacerilor
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Un training în domeniul planificării eficiente a afacerilor și dezvoltării abilităților antreprenoriale ale nerilor a avut loc joi, 18 octombrie, în incinta Consiliului raional Glodeni.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului LEADER.
Specialiștii Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri al ADR Nord au prezentat
oportunitățile de finanțare ale Regiunii de Dezvoltare Nord.
Proiectul LEADER are drept scop susținerea dezvoltării antreprenoriatului și este realizat
de Asociația Obștească „Pro-Business Nord” cu suportul financiar al World Jewish Relief

AI ÎNTRE 25 ȘI 35 DE ANI?
Aplică pentru un stagiu professional gratuit în SUA
Programul de Stagiere Profesională în SUA (PFP),
oferă profesioniștilor tineri
din domeniul serviciului
public din Rusia, Ucraina,
Moldova și Georgia, posibilitatea de a acumula experiență practică în una dintre
instituțiile publice din SUA:
instituţii publice de stat,
primării, consilii regionale
şi organizaţii non guvernamentale, etc

Scopurile Programului:

Moldova pentru soluţionarea

* Schimbul de experienţă problemelor de ordin legal și

practică în domeniul serviciu- social comune.
lui public dintre organizaţiile
publice din SUA şi Republica INSTRUCȚIUNI PENTRU APLIMoldova;
CARE- AICI
Sporirea aprecierii rolului
societăţii civile şi angajamentul acesteia în procesul politic http://americancouncils.md/
pfp-ro/?lang=ro
și
decizional;
* Crearea parteneriatelor durabile între instituţiile americane şi cele din Republica

Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de
infrastructură pentru anul 2019 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală
Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona
rurală:
* Construcția reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare
(aceste sisteme vor include:
conducta de aprovizionare de
apă de la sursă pînă la cîmp,
bazin de acumulare/ stocare a
apei (la necesitate), stație de
pompare(la necesitate), care
va oferi condițiile necesare
pentru înființarea culturilor
cu valoare înaltă și adoptarea
practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);

mentelor de drum și po- Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară
duri (pentru a asigura accepoate fi format doar din persul în toate condițiile meteosoane juridice:
rologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a întreprinderi mici şi mijlocii,
produselor agroalimentare);
Gospodării Țărănești, grupuri
Reabilitarea iazurilor sau de producători din spațiul rulacurilor de captare a apei ral, doar care practică activități
agricole.
pentru irigare(pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare

* Construcția / reparația seg-

Beneficiarii și criteriile de
eligibilitate:

Tinerii de la sate sunt încurajați să -și deschidă propriile afaceri.
Guvernul a lansat un program de finanțări nerambursabile

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi programul ”START pentru tineri: o afacere durabilă la tine acasă”. Astfel, tinerii
care lansează afaceri în special în zonele rurale, cei care fac afaceri în domeniile inovației, tehnologiei informației și comunicațiilor, cei care cresc produse ecologice etc. vor primi maxim 180 de mii de lei pentru afacerea lor, dar și câte 10 mii de
lei pentru consultanță.
Programul are drept scop integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și urmează a fi realizat în perioada anilor 20l8-2020. Pot participa la program tinerii doritori
de a lansa o afacere sau care au inițiat și conduc o întreprindere nou-înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în zonele
rurale și urbane,.
Pe lângă sprijinul financiar, în cadrul programului tinerii vor beneficia de suport consultativ și informațional pentru afacerile care vor crea locuri de muncă în zonele rurale, dar și pentru cele axate pe domenii prioritare, precum: IT,industria agroalimentară, reconstrucţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, turism, prestări servicii, sănătate şi bunăstare .

Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate
din bugetul de stat pentru anul 2019
Scopul și obiectivele
concursului:

Condiții de participare:

Scopul concursului:
Dezvoltarea unei economii durabile bazate
pe inovații, prin stimularea
parteneriatelor
între industrie și cercetare, în vederea realizării în comun a activităților de inovare și transfer tehnologic.

Participanții la concurs
sunt agenții economici
înregistrați în RM (în
calitate de aplicant) în
parteneriat cu organizaţiile de drept din domeniile cercetării și inovării din RM (în calitate
de partener).
2) Organizația
(aplicant) nu trebuie: să
dețină restanțe făță de
bugetul public național,
să fie în proces de insolvabilitate sau lichidare, sau conturile bancare sale fie blocate de
către instituţiile abilitate. Nerespectarea condițiilor enumerate duce
automat la eliminarea
propunerii de proiect
din concurs.
3) În funcţia de director de proiect poate fi
desemnată doar persoana titulară a unei din
organizațiile participante, care deţine grad
ştiinţific de doctor în
ştiinţe sau cel puțin 5

Obiectivele concursului:
1) Transformarea ideilor inovaționale și rezultatelor cercetării în
inovații comercializate
pe piață, prin introducerea în circuitul economic a tehnologiilor,
echipamentelor și invențiilor rezultate din
cercetare sau achiziționate.
2) Utilizarea cunoștințelor noi și generarea
obiectelor de proprietate intelectuală.
3) Crearea și aplicarea
de noi produse și procese, tehnologii și/sau
servicii ori îmbunătățirea celor existente.

ani de experiență în
domeniu.
4) Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de director sau executor în mai
mult de o propunere de
proiect în cadrul concursului.
5) Termenul de realizare a proiectului de inovare și transfer tehnologic nu va depăşi 1 an.
6) Este interzisă depunerea de proiecte care
au în vedere activităţi
deja finanţate sau în
curs de finanţare din
alte surse naţionale şi/
sau străine.
7) Propunerile de proiect vor prezenta clar şi
explicit rezultatele preconizate, inclusiv descrierea în spațiul European de cercetare.
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Acum ai
posibilitatea
de a deveni
un
antreprenor
de succes!

Pentru mai multe
informații accesați:
http://ancd.gov.md

Centrul de Formare Antreprenorială
PROGRAM DESCHIS
DEZVOLTA AFACEREA CU
PARTENERI DIN AUSTRIA
INSTRUIRI
1. HR Management 26-28 noiembrie 2018
2. Risk Management 3-5 decembrie 2018
3. Export Management și finanțarea exportului în țările EU.
Incoterms. – 10-12 decembrie
2018
VIZITA DE STUDIU IN AUSTRIA - MARTIE 2019

Echipa micului business în Moldova
Guvernul Suediei și UE oferă granturi și subvenții cu
scopul Co-finanțarii procurărilor de servicii de consultanță
de către întreprinderile mici și mijlocii, ocupate în producție, servicii și comerț.
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
NORD
MD-3100, mun. Bălţi, Piaţa Vasile
Alecsandri, 8A,
Republica Moldova

Suma grantului se determină în dependenţă de mărimea, localizarea companiei, tipul serviciului de consultanță
solicitat, cât și gradul de reprezentare a femeilor în rîndul
angajaților și în managementul companiei.

Detalii: https://finantare.gov.md

Calendar de Granturi
Programul de parteneriat de afaceri publicprivat
Credite pentru scopuri investiționale

https://finantare.gov.md

https://finantare.gov.md

Programul de vânzări în rate în agricultura performantă irigată

https://finantare.gov.md

Granturi pentru Dezvoltarea Infrastructurii

http://www.ifad.md

Livada Moldovei

https://finantare.gov.md

Granturi pentru procurarea tehnicii agricole

http://ucipifad.md
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