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Cea mai mare livadă de nuci din Moldova se află la Soroca

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

Compania ,,AMG KERNEL” SRL
este lider pe piaţa Republicii Moldova în ceea ce priveşte cultivarea
şi comercializarea materialului săditor altoit de înaltă calitate al celor
mai bune soiuri de nuc adaptate
local.
Actualmente, Compania ,,AMG
KERNEL” SRL are în gestiune cea
mai mare, ca şi suprafaţă, livadă de
nuci pe rod din Republica Moldova, care ocupă 800 hectare.
Totodată, a creat noi soiri de nuc cu
fructificare laterală care pot fi cultivate pe plantaţii superintensive.
Aceste soiuri au fost brevetate de
Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală din Republica Moldova.

Compania ,,AMG KERNEL” SRL
este titular al certificatului pentru
produse agricole ecologice/organice
(BIO). Certificarea este realizată de
Compania „Bio.inspecta AG” din
Elveţia care se bucură de o bună reputaţie pe piaţa europeană.
Actualmente nucile se exportează
întregi în diferite ţări – Italia, Spania
şi, cel mai mult, în Turcia, Iran, Irac,
Emiratele arabe.
Perspectiva afacerii cu nuci e şi mai
promiţătoare. Directorul general al
AMG „Kernel” Victor Guţu spune,
că plantaţiile nucifere în următorii
ani se vor extinde de două ori şi vor
ocupa la 1500 de hectare. Dar şi astăzi livezile cu nucari ale companiei
sunt cele mai mari din Republica

Dacă tu crezi în visul tău, continuă!

Mierea moldovenească - noua vedetă a exporturilor

Livrări pe piața comunitară de 14 milioane USD
Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, suportul Guvernului SUA prin proiectul Agricultură Performantă și entuziasmul
apicultorilor moldoveni au fost cele trei ingrediente necesare pentru apariția unei noi
ramuri de export în Moldova: Mierea de Albini.
Mierea de Albini niciodată nu a fost un produs de export al Moldovei, până la semnarea
Acordului de Liber Schimb cu UE, exporturile erau puțin peste jumătate de milion
USD anual.
Totul s-a schimbat odată cu liberalizarea
comerțului cu UE și suportul din partea
Guvernului SUA a apicultorilor noștri. În ultimii ani exporturile au crescut de zece ori
ajungând la 14 milioane USD anual.
Aproape tot volumul de miere exportată
ajunge în UE, iar primele 5 țări asigură 75%
din exporturile noastre.
Aproximativ 80 la sută din mierea
moldovenească ajunge pe rafturile magazinelor din ţările membre ale Uniunii Europene. Cei mai mari consumatori de miere
moldovenească sunt din România, Franţa şi
Italia.
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România, Italia și Franța consumă 2/3 din mierea moldovenească destinată exporturilor.
Creșterea volumelor de export, dar și prețul
mierii, poate fi asigurată în următorii ani, prin
trecerea la producerea și certificarea Mierii
Ecologice.
Cu suportul Programului SUA Agricultură Performantă, primele certificate apicultorii noștri
le vor avea deja în vara 2019, cea ce înseamnă
perspectiva de dublare a exporturilor în următorii 2-3 ani.
De fapt acum asistăm la renașterea unei ramuri
promițătoare în Republica Moldova: Mierea de
Albini Ecologică.
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Noi oportunități pentru femeile antreprenor în cadrul
Programului-pilot „Femei în afaceri”
și software, iar restul de 55 mii

mentat pe parcursul a 3 ani.

lei pentru servicii de dezvol-

Această inițiativă guvernamentală are

Organizația pentru Dezvoltarea

tarea afacerii: cercetare, in-

ca obiectiv promovarea abilității eco-

Sectorului Întreprinderilor Mici

struire și promovare. Nu sunt
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și Mijlocii (ODIMM) anunță
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„Femei în afaceri" (PFA).

În cadrul Componentei ”Suport
la inițierea afacerii”, femeile par-

La Componenta de granturi pot
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grantului va constitui 165 mii
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planului de afaceri;

lei și nu va depăși 90% din
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valoare propriei investiții. Din

în perioada

suma totală a finanțării ne-

20 decembrie 2018 – 31 ianuar-

Primele două apeluri au fost fi-

rambursabile 110 mii lei sunt

ie 2019 .

nanțate din bugetul de stat, iar

direcționați pentru investiții în
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Afaceri a fost lansat în toamna

vor fi oferiți de Uniunea

anului 2016 și va fi imple-

Europeană.
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la
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la
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demararea

afacerii.

„Femei

în

banii pentru cel de-al treilea apel

Documentele privind depunerea și obținerea subvențiilor în avans, le găsiți AICI.
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Curs practic pentru dezvoltarea afacerii
Creează de la zero sau dezvoltă-ți propria
afacere, cu profit
de până la 1.000.000 de lei, în doar 8
săptămâni

AGENTIA
DE DEZVOLTARE
REGIONALA NORD
MD-3100, mun. Bălţi, Piaţa Vasile

PENTRU CINE ESTE CURSUL DE COACHING
Pentru cei care nu se tem să-și stabilească scopuri mari și să le atingă
Și pentru cei care:

Alecsandri, 8A,
Telefon: (+373) 231 26294
Fax: (+ 373) 231 261980
E-mail:
infocentru.adrnord@gmail.com

• Nu știu ce nișă de business să aleagă
• Nu știu ce acțiuni să facă pentru a duce afacerea la alt nivel de profitabilitate

Cooperare pentru dezvoltare

• Nu știu cum să calculeze indicatorii din afacere, iar business-ul este un Haos
• Nu știu dacă vor să facă afaceri
• Își doresc să implementeze structuri și procese în afacere
• Vor să facă parte dintr-un mediu de antreprenori energici și focusați

Calendar de granturi
1.

2.
3.
4.

5.

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova lansează un apel de granturi pentru stimularea inițiativelor educaționale în sectorul pomușoarelor : http://
agrostoc.md/proiectul-usaidapm-lanseaza-un-apel-de-granturi-pentru-stimulareainitiativelor-educationale-in-sectorul-pomusoarelor/
Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) : httphttp://www.ifad.md/programs/dejstvujushhie-programmi/programma-povishenija
-jekonomiko-klimaticheskoj-ustojchivosti-seliskoj-mestnosti-IFAD-VI/
ODIMM: Peste 100 de femei vor primi granturi nerambursabile : https://
www.agrotvmoldova.md/odimm-peste-100-de-femei-vor-primi-granturinerambursabile
Granturi „frumușele” pentru agricultori: Banca Mondială oferă finanțare nerambursabilă de până la 350.000 de dolari SUA: https://agora.md/stiri/52805/granturi
-frumusele-pentru-agricultori-banca-mondiala-ofera-finantare-nerambursabila-de
-pana-la-350-000-de-dolari-sua?
fbclid=IwAR0eHUGMVzZjmL4ra4vuD9koRs6byZPGlGfGIT1N3ZBpYIaF9kC
O-28a-EY
Granturi pentru producătorii și procesatorii de legume :http://agrotvmoldova.md/
granturi-pentru-producatorii-si-procesatorii-de-legume-0?
fbclid=IwAR0ULkcMzYqMxXwJQWemm26cLfXnm8RbJ80Eya4ZfCz4YfMVMiUBC0Z5s4

