ACCES LA FINANȚE
programe de finanțare naționale și externe

Proiectul de Ameliorare a Competitivității – PAC 2 (granturi de cofinanțare)
granturi/ subvenții – extinderea afacerii, ieșire la export
suport financiar pentru a investi în servicii de dezvoltare a afacerii care vor
ajuta întreprinderile să-și sporească competitivitatea la export

IMM-urile din Republica Moldova cu până la 249 de angajați. Prioritate vor avea IMM
din sectoarele: produse alimentare şi băuturi; produse electronice şi mecanice; textile
şi îmbrăcăminte; tehnologii informaționale și externalizarea proceselor de afaceri.

buget – 3,0 mln USD

expiră – 31.12.2019

suma grantului – grantul va acoperi pînă la 50% din costul serviciilor de dezvoltare
implementate. Suma maximă per beneficiar constituie echivalentul a 200 000 MDL.

• servicii de dezvoltare a afacerii.
Asociația Internațională
de Dezvoltare (AID)
Info: Unitatea de Implementare a proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC),
tel: 022 296723, e-mail: mgf@star.md; www.uipac.md

Proiectul Agricultura Competitivă: MAC – P
granturi/ subvenții – extinderea afacerii
compensării cheltuielilor pentru procurarea de echipamente şi utilaje agricole
performante care asigură conservarea solurilor, precum și pentru implementarea
practicilor fito-ameliorative, hidrologice, anti-erozionale, agro-forestiere și silvopastorale de management durabil al terenurilor.
producători agricoli cu activitate individuală de cel puțin 3 ani, care au efectuat
investiții (cheltuieli) eligibile, în conformitate cu obiectivele programului de granturi
post-investiționale
expiră – 30.06.2017

buget – 3,0 mln USD

suma grantului – 50% din total investiție, maximum 20 000 USD
alte facilități – asistență tehnică consultativă gratuită, suport în accesarea piețelor de
desfacere.
• măsuri de protecție și ameliorare a solurilor aplicate pe terenurile agricole și costuri
eligibile.

Info: Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii (UCIMPA),finanțate
de Banca Mondială. UCIMPA: (022) 222465, (022) 222479, (022) 222467, www.capmu.md.

Programul IFAD VI – Infrastructură
granturi/ subvenții – extinderea afacerii
granturi parțiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de reziliență rurală
și creștere economică.

grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociații, cooperative și alte
organizaţii de producători agricoli.
buget – 3,8 mln USD

expiră – 30.10.2020

suma – maxim 200 000 USD. Contribuția beneficiarilor cel puțin 15%.
• construcţia/reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul
beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare de produse agricole;
• construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru
dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul agroalimentar;
• construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Info: Chișinău, blvd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305, tel: 022 210 056, www.ifad.md

Programul de stat de stimulare a participării la târguri și expoziții
granturi/ subvenții – lansarea și extinderea afacerii, inovații, export

compensarea parțială a costurilor pentru închirierea spațiului expozițional

ÎMM care doresc să participe la expoziții naționale, meșterii populari, deținătorii de
brevete și invenții

expiră – 29.10.2024
suma – 50% din costul spațiului, nu mai mult de 4 m.p.; max 2,000 lei
închirierea spațiului expozițional la expozițiile Moldenergy, Fabricat în Moldova,
MOLDAGROTECH (spring), Moldconstruct, Tourism-Leisure-Hotels, Food Technology,
Food & Drinks - Packaging - Depot, Furniture, Farmer, Moldova Fashion Expo, Infoinvent

Info: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), www.odimm.md

Programul COSME al Uniunii Europene
granturi/ subvenții – extinderea afacerii, ieșire la export, inovații
îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul
promovării antreprenoriatului și culturii antreprenoriale, și îmbunătățirii accesului la
finanțare pentru ÎMM în formă de capital și datorii, accesului la piețe și condițiilorcadru pentru competitivitatea și durabilitatea ÎMM
întreprinderi mici și mijlocii din Uniunea Europeană și Republica Moldova

buget – 2,3 mln EUR

expiră – 31.12.2020

suma – circa 75% din suma totală a proiectului, max orientativ 200 – 250 mii EUR
• investițiile eligibile sunt anunțate periodic în chemările de propuneri (open calls) pe
fiecare domeniu în parte http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/in
dex.html
aplicare
online
Info:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html

Programul HORIZON – 2020 al Uniunii Europene
granturi/ subvenții – lansarea afacerii, inovații
asigurarea legăturii între știință și business, îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul asigurării accesului la finanțare pentru
ÎMM inovatoare, începătoare, susținerii inovațiilor tehnologice, precum și a celor din
sfera serviciilor sociale

întreprinderi mici și mijlocii din Uniunea Europeană și Republica Moldova

buget – 80,0 mln EUR

expiră – 31.12.2020

suma – până la 100% din suma totală a proiectului, max orientativ 2,05 mln EUR
• tematica / investițiile eligibile sunt anunțate periodic în chemările de propuneri
(open calls) pe fiecare domeniu în parte http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

aplicare
online
Info:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

Echipa de Susținere a Micului Business Moldova
granturi/ subvenții – extinderea afacerii, ieșire la export, inovații
co-finanțarea procurărilor de servicii de consultanță de către întreprinderile mici și
mijlocii
IMM (10-250 excepție 500 angajați) ocupate în producție, servicii și comerț, cu capital
majoritar privat, moldovenesc, istorie de activitate minim doi ani, experiență redusă în
utilizarea serviciilor de consultanță
expiră – 25.08.2024
suma – 50-70% (exclusiv taxe) din suma totală a proiectului, dar nu mai mult de
10 000 EUR
Acoperirea parţială a costurilor pentru servicii de consultanță, printre care:
• sisteme informaţionale şi alte tehnologii informaţionale;
• restructurare şi reorganizare;
• planificarea afacerii, inclusiv planuri investiţionale;
• identificarea investitorilor şi partenerilor de afaceri, etc.

Info: http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/moldova.html

Concursul Proiectelor de Transfer Tehnologic
granturi/ subvenții – lansarea și extinderea afacerii, export

granturi pentru proiecte de inovare și transfer tehnologic

întreprinderi micro, mici și mijlocii, institutele de cercetare

buget – 10,0 mln MDL

termen – 2 ani implementare

suma grant/ investiție – maximum 50% din suma investiției, maximum 1 mln MDL/ an/
nelimitat
Inovații:
• materiale, tehnologii și produse inovative;
• eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie;
• sănătate și biomedicină;
• biotehnologie.

Info: Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Științe a Moldovei,
www.aitt.md, www.asm.md

Proiectul pentru Competitivitatea Agriculturii – Sectorul Horticol
granturi/ subvenții – extinderea afacerii, ieșire la export
granturi investiționale pentru grupuri de producători din sectorul horticol

grupuri de producători cu cel puțin 5 membri (persoane fizice sau juridice cu activitate
de cel puțin 3 ani în sector)

buget – 7,0 mln USD

expiră – 30.06.2017

suma – 50% din total investiție, max 350,000 dolari SUA

procurarea echipamentului tehnologic și utilajului post-recoltă: linii de sortare,
spălare, calibrare, împachetare, uscătorii etc.

Info: Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor Agricole, finanțate de
Banca Mondială (UCIMPA), www.capmu.md

Proiectul pentru Competitivitatea Agriculturii în MD – Practici Conservative
granturi/ subvenții – extinderea afacerii

granturi post-investiționale pentru aplicarea practicilor agricole prietenoase
mediului

producători agricoli cu activitate individuală de cel puțin 3 ani

buget – 3,0 mln USD

expiră – 30.06.2017

suma – 50% din total investiție, max 20,000 dolari SUA
• procurarea utilajelor agricole performante (pentru conservarea solului, fărâmițarea
resturilor vegetale, combinatoare cu subsoliere);
• aplicarea practicilor agricole de management durabil al terenurilor (practici
conservative în livezi, fâșii de filtrare, fâșii bufer, bariere vegetative anti-eoliene, etc).

Info: Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor Agricole, finanțate de
Banca Mondială (UCIMPA), www.capmu.md

Programul de atragere a Remitențelor ”PARE 1+1”

granturi – lansarea afacerii

crearea de noi locuri de muncă, orientarea la export, substituirea importurilor,
implementarea proiectelor de eficienţă energetică, aplicarea tehnologiilor moderne,
transfer de know-how, inovaţii

• lucrători migraţi sau rude de gradul întâi;
• lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii
Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă;
• ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

suma grantului – 50% din valoarea investiției, de până la 200 00 MDL

Info: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM),
www.odimm.md

Programul Dezvoltării Sistemelor de Irigare la Scară Mică
leasing preferențial – lansarea și extinderea afacerii, export
procurări în rate, cu dobânda 0%, a echipamentelor pentru irigare

întreprinderile agricole înregistrate juridic

termen – 2 ani

buget – 24,9 mln MDL

dobânda – 0%

suma investiției – variabil, în funcție de
echipament

alte facilități – se finanțează procurarea tehnicii agricole scutită de TVA conform
Condului Fiscal art. 103. Achitarea tehnicii în rate după schema: (a) 40% avans – 30%
- 30%.
• procurări de echipamente pentru irigare

Info: Fondul Circulant al PDSISM, tel: 022 270 437, e-mail: mcasian@2kr.md; renat@2kr.md , www.2kr.md

Programul de vânzări în rate 2KR
leasing preferențial – lansarea și extinderea afacerii, export
procurări în rate, cu dobânda 0%, a tehnicii agricole

întreprinderile agricole mici și mijlocii înregistrate juridic
termen – 3 ani

buget – 4,6 mln USD

dobânda – 0%

expiră – 31.08.2025

suma investiției – 100 000 USD
alte facilități – se finanțează procurarea tehnicii agricole scutită de TVA conform
Codului Fiscal art. 103. Achitarea tehnicii în rate după schema: 25% avans – 25% 25% - 25%.
• procurări de echipamente pentru irigare, mașini și inventar agricol, sere și alt
inventar pentru agricultura performantă irigată.

Info: Fondul de Refinanţare a Vânzărilor în Rate, tel: 022 270 437, adresa e-mail: renat@2kr.md;
mcasian@2kr.md, www.2kr.md

Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ”Filiera Vinului”
leasing preferențial/ credite preferențiale – extindere, export
redresarea sectorul vitivinicol și stimularea producerii vinului cu denumire de origine
protejată (D.O.P.) și indicație georgrafică protejată (I.G.P.)

întreprinderi din sectorul viticol, vinicol și lanțul lor valoric (producători de ambalaj,
etichete, dopuri, instituții de învățămînt și cercetare, etc.), membri ai unei Asociații
Regionale de Producători de Vinuri cu Indicație Geografică Protejată
buget – 75,0 mln EUR

expiră – 31.12 2017

suma – max 5 mln EUR – echipament și utilaj vinicol, max 2 mln EUR – restructurarea
podgoriilor și plantarea viței de vie, max 10,000 EUR/ ha – înființarea podgoriilor, max
1,000 EUR/ ha – pentru defrișarea plantațiilor
termen – max 10 ani

rata dobânzii – 5-6% anual, EUR

• sectorul vitivinicol;
• sectoarele conexe.

Info: Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol
(UCIMPRSVV), www.winemoldova.md

Proiectul securității alimentare pentru fermierii neprivilegiați
leasing preferențial – lansarea și extinderea afacerii, export
procurări în rate, cu dobânda 0%, a tehnicii agricole

întreprinderile agricole înregistrate juridic
termen – 2 ani

buget – 157,9 mln MDL

dobânda – 0%

suma investiției – variabil, în funcție de
echipament

alte facilități – se finanțează procurarea tehnicii agricole scutită de TVA conform
Codului Fiscal art. 103. Achitarea tehnicii în rate după schema: 50% avans inițial –
25% - 25% - 25% (în următorii 2 ani).
• procurări de echipamente și tehnică agricolă.

Info: Fondul Partener al Programului 2KR, tel: 022270437, e-mail: vasile@2kr.md, www.2kr.md

Proiectul de Ameliorare a Competitivității – PAC 2 (linia de credit)
credite preferențiale – ieșire la export
finanţarea capitalului circulant şi a investiţiilor eligibile din toate sectoarele
economiei naţionale orientate spre export în scopul creşterii economice durabile.

întreprinderi private, care operează pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin 2 ani, cu
capital privat de minimum 75%.
buget – 29,4 mln USD

expiră – 31.12.2019

termen/ suma – până la 8 ani sub-proiecte investiționale (max 800 mii USD), până la 4
ani sub-împrumuturi pentru capital circulant independent (max 500 mii USD)
• exporturi directe și indirecte, teritoriul Republicii Moldova;
• exporturi legate de activitățile în sectoarele agriculturii, legate direct sau indirect de
generarea de venituri din exporturi;
• suma totală recreditată exportatorilor indirecți nu va depăși raportul de 30 % din Linia
de Credit.

Info: Unitatea de Implementare a Proiectului, tel: 022 296 723, piu@mec.gov.md

Credit de asistență oferit de Guvernul Polonez
credite preferențiale – extinderea afacerii, ieșire la export
sporirea competitivității sectoarelor prin restructurarea şi modernizarea lor, creșterea
treptată a cotei de produse agricole şi industriale cu valoare adăugată înaltă.
persoane fizice şi juridice care sunt înregistrați legal într-o formă organizatoricojuridică cu afacerea amplasată în orice localitate a țării.
termen – până la 12 ani

buget – 100,0 mln EUR

suma creditului – valoarea maximă pentru un contract – 2 mln EUR
expiră – 31.12.2016

rata dobânzii – 2 % anual de la împrumut

• înființarea, modernizarea şi restructurarea întreprinderilor specializate în producţia
de produse de origine vegetală și animalieră;
• investiţii în tehnologii moderne privind recoltarea, procesarea primară, păstrarea,
sortarea, ambalarea și desfacerea produselor agroalimentare;
• investiții în tehnologii moderne și inovații în scopul conformării la standardele UE la
capitolul siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate.

Info: blvd. Ștefan cel Mare 162, of. 1210 Chișinău, tel: 022 222 785, www.aipa.gov.md

Programul IFAD VI – IMM

credite preferențiale – lansarea și extinderea afacerii

credite preferențiale pentru finanțarea investițiilor agricole.

întreprinderi mici și mijlocii (IMM).

buget – 4,8 mln USD

expiră – 30.10.2020

suma creditului – max 150 000 USD. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel
puțin 25% din valoarea imprumutului.
rata dobânzii – 8.9 în MDL; 4.85 în USD;
4.85 în EUR

termen – până la 8 ani

• toate activitățile agricole rurale generatoare de venit.

Info: Chișinău, blvd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305, tel: 022 210 056, www.ifad.md

Programul IFAD VI – Finanțare Rurală Incluzivă
credite preferențiale – lansarea și extindere afacerii
finanțarea afacerilor și dezvoltarea capacităților micro-întreprinzătorilor rurali.

micro-antreprenori membri ai asociațiilor de economii și împrumut.

buget – 3,7 mln USD

expiră – 30.10.2020

suma creditului – max 100 000 MDL

termen – până la 3 ani

alte facilități – instruire asociații de economii și împrumut, beneficiarii eligibili.

• toate activitățile agricole și non agricole rurale generatoare de venit.
Asociații de
economii și
împrumut
Info: Chișinău, blvd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305, tel: 022 210 056, www.ifad.md

Fondul de Garantare a Creditelor
garanții financiare – lansarea și extinderea afacerii
garanții financiare pentru accesarea creditelor de către agenții economici cu
insuficiență de gaj

întreprinderile mici și mijlocii ce corespund criteriilor Legii nr.206-XVI din 07.07.2006,
privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, solicitante de credite de la
bănci
buget – 47,8 mln MDL

expiră – 30.06.2024

rata dobânzii – 1,5% - 2% anual din valoarea garanției

termen – până la 5 ani

• investiții în afaceri.

Info: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM ),
www.odimm.md

Credite pentru Scopuri Investiționale (DLC – REFLOW)
credite preferențiale – lansarea și extinderea afacerii

credite la dobânzi și termen preferențiale pentru investiții

întreprinderi înregistrate care doresc să efectueze investiții în diverse sectoare

buget – 5,6 mln USD, 5,60 mln EUR, 320,6
mln MDL

expiră – 30.06.2024

suma – în dependență de proiect

termen – maximum 10 ani

• investiții în mijloace fixe (mijloace RISP);
• investiții în agricultură (mijloac e FIDA);
• investiții și circulante în sectorul vitivinicol (mijloace BEI – filiera vinului);
• investiții și circulante / expotatori (mijloace PAC);
• investiții și circulante (mijloace KFW).
bănci comerciale
Info: Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor (DLC)

Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)
credite preferențiale (granturi/ subvenții) – lansare și extindere
promovarea și facilitarea implicării tinerilor din Republica Moldova în activitatea
antreprenorială

întreprindere înregistrată, vârsta antreprenorului 18-30 ani
buget – 100,0 mln MDL

expiră – 31.12.2016

suma credit/ grant – maximum 300 000 lei (60% credit rambursabil cu dobăndă, 40%grant, alocat concomitant cu suma creditului, nerambursabil la îndeplinirea condițiilor
Programului)/ max 120 000 lei
termen – minimum 2 ani/ maximum 5 ani

rata – 9% anual pentru partea de credit

investiții în afacerile tinerilor în sectorul rural al țării (cu excepție or. Chișinău și Bălți)

Info: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM),
www.odimm.md, Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor (DLC)

Programul „Gestiunea Eficientă a Afacerii”

instruire – lansarea și dezvoltarea afacerii

sporirea calificării în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării
eficiente a afacerii proprii

viitori antreprenori şi antreprenori activi care practică activităţi economice sub orice
formă de organizare juridică.
Organizarea cursurilor gratuite pe 8 module de instruire la alegere:
• managementul financiar; managementul resurselor umane şi legislaţia muncii;
• înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu;
• contabilitatea pe domenii de aplicare;
• marketing;
• marketing internaţional;
• planificarea afacerii;
• activitatea economică externă şi relaţiile vamale.

Info: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM),
www.odimm.md

Proiectul Senior Experten Service (SES)

instruire – dezvoltarea afacerii

dezvoltarea întreprinderilor private, calificarea personalului administrativ,
sporirea bunăstării angajaților, soluționarea practică a problemelor tehnice

întreprinderile mici și mijlocii, școliile profesionale, organele administrative public
locale, instituțiile sociale și de sănătate, organizațiile non-guvernamentale
termen – în derulare din 1993
Activităţile German Senior Experts în Republica Moldova au o durată de 3-6
săptămâni, cel mult 6 luni
• îmbunătățirea calității produselor și
serviciilor;
• introducerea de noi tehnici și tehnologii;
• legături de afaceri;
• identificarea de surse pentru finanțare;

Info: Centru de Afaceri Impuls, i.banari@mail.ru

• vânzări și achiziții, promovarea
produselor;
• service și întreținere, relații cu publicul;
• planificarea activității firmei, marketing
și management, etc.

Programul Moldo-German de Sporire a Calificării Managerilor
instruire – dezvoltarea afacerii
formarea noii generaţii de manageri contemporani, capabili să îşi
desfăşoare afacerea cu succes atât în Republica Moldova, cât şi pe piaţa
mondială
managerii întreprinderilor autohtone, vorbitori de limbă engleză, cu vârsta de până la
40 ani
suma – taxa de participare la Program constituie 5700 lei plus costul biletului de avion
şi include cheltuieli în Moldova (consultaţii, coordonare, însoţire, instruire, materiale
informaţionale distribuite, pauze de cafea, testare etc.) şi cele din Germania (instruire,
cazare, alimentare transport intern, vizite la întreprinderi, întrevederi, program
cultural etc.).
În Germania fiecare participant va primi bursă de circa 600 euro, va fi cazat în hotel şi
va fi asigurat cu alimentare (dejun şi prânz).

Info: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), www.chamber.md

