ASISTENȚĂ OFERITĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU IMM-URILE DIN MOLDOVA:
Un rezumat al programelor și inițiativelor curente finanțate/cofinanțate de UE în Moldova
UE-Moldova Împreună Mai Puternici

Sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) este inima
unei economii sănătoase. În Moldova, 99% din totalul
întreprinderilor sunt IMM-uri, 80% dintre ele fiind
clasificate drept micro-întreprinderi, cu mai puțin de 10
angajați. Sprijinul pentru acest element vital al activității
economice a Moldovei a fost o prioritate esențială pentru
Uniunea Europeană.
În ultimii 15 ani, UE a redirecționat peste
60.000.000 de euro pentru a sprijini aproape
17.000 de IMM-uri în Moldova.
În prezent, există în jur de 20 de programe orientate
către IMM-uri, finanțate sau cofinanțate de UE, care oferă
sprijin financiar (împrumuturi, granturi și scheme de
garant) și consiliere pentru afaceri (formare, mentorat și
sisteme internaționale de căutare de parteneri) sau o
combinație a acestora.
Procesul de căutare printr-o varietate atât de largă de
programe poate dura și poate fi frustrant pentru oamenii
de afaceri. Astfel, Delegația UE în Republica Moldova șia propus să elaboreze acest prospect ca indicator al
elementelor cheie pentru fiecare dintre programele
menționate.

Materialul dat oferă paginile web relevante,
unde se găsesc informații suplimentare, proceduri
de aplicare, date de contact. Astfel cititorii pot
rapid vedea ce program ar putea fi relevant
pentru afacerea lor și unde să caute mai multă
informație.

Sprijinul pentru IMM-uri este una
dintre prioritățile UE adresate stimulării
creșterii economice, inovației, ocupării
forței de muncă și îmbunătățirii mediului
de funcționare a IMM-urilor.

Cooperarea și sprijinul UE include accesul la
creditele disponibile pentru IMM-uri, permițândule astfel să investească în modernizarea și
extinderea activităților lor. De asemenea, oferă
orientare și consultanță cu privire la practicile de
afaceri pentru a ajuta la îmbunătățirea eficacității
și profitabilității IMM-urilor.
Pentru
informații
suplimentare
despre
activitățile UE în Moldova, consultați
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
www.EU4Business.md; www.EU4Moldova.md

Elaborat de proiectul finanțat de UE “Suport pentru cadrul infrastructurii calității în
contextul DCFTA în Republica Moldova”.

INIȚIATIVE ACTUALE PENTRU SPRIJINIREA IMM-URILOR DIN MOLDOVA FINANȚATE / COFINANȚATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

EUROPEANĂ
Nume
program

Când se termină
programul?

Cine poate
aplica?

Ce tip de suport este
disponibil?

Cât pot solicita?
(Euro)

DCFTA SME Direct
Finance Facility (EBRD)

2024

Împrumuturi / Investiții în
acțiuni / Scheme de garant

IMM-uri viabile + companii
mai mari

EBRD
Credit Line

2026

"Împrumuturi preferențiale
Granturi"

IMM-uri pentru investiții
legate de DCFTA

DCFTA Initiative East
(Guarantee)

2021

Instrumente de garantare a
împrumuturilor

IMM-uri

DCFTA Initiative East
(MicroFinance)

2021

Împrumuturi preferențiale

Micro-compani cu <10
angajați

Livada
Moldovei

2024

Împrumuturi preferențiale +
Leasing

IMM-uri horticole

State Credit
Guarantee Fund

2024

Garanții financiare

IMM-uri pentru împrumuturi
bancare

Variabl

PARE 1+1

2021

Granturi pentru investiții

Muncitori migranți / Rudele
de gradul 1 să înceapă afacerea finanțată din remitențe

50% din totalul de investiții
(max. 12000)

Împrumuturi prin intermediul liniilor de credit către
băncile locale

IMM-uri orientate către
export

Granturi

IMM-uri (10-250 excepție 500
de angajați)

August 2020

Consultanță și mentorat

IMM-uri exportatoare și
pregătite pentru export

Women in Business

2021

Granturi pentru investiții/
Consultanță/ Instruiri

Women in Business

2022

Împrumuturi preferențiale/
Consultanță de afaceri

DCFTA
Adaptation Programme

Advice for Small
Businesses Team

QI Project

Decembrie 2020

2024

Împrumuturi: 3m-250m
(în medie 25m);
Investiții în acțiuni: 2m-100m.

Ce este acoperit
de program?

Unde pot găsi mai multe
informații?

Fond de garantare în principal pentru promovarea
comerțului extern

https://www.ebrd.com/work-withus/project-finance.html
Persoană de contact: Eugen Verdes

<300mii pentru proiecte simple;
<3M pentru proiecte complexe

Modernizarea echipamentelor; siguranța alimentelor
legată de noile standarde de calitate / siguranță

http://www.ebrd.com/home
Bănci locale partenere:
Mobiasbanca, Procredit
Persoană de contact: Nadejda Litvac

Împrumuturi până la 5M

Fond de garantare pentru îmbunătățirea termenilor și
condițiilor de creditare

https://www.eib.org/en/projects/region
s/easternneighbours/instruments/dcfta/index.ht
m
Bănci locale partenere: Procredit

25000

Finanțare și asistență tehnică direcționate pentru
lanțurile valorice prioritare în sectorul agroalimentar

https://www.eib.org/en/projects/region
s/easternneighbours/instruments/dcfta/index.ht
m
Bănci locale partenere: Procredit

Plantare / autorizare teren / achiziție echipament
(cumpărare și închiriere)

www.livada-moldovei.md
http://livada-moldovei.md/creditelivada-moldovei/
http://livada-moldovei.md/leasinglivada-moldovei/

Criterii stabilite în Legea nr. 206-XVI din 07.07.2006

https://www.odimm.md/ro/fgc
Bănci locale partenere: MAIB,
Comert Bank, Eurocredit Bank

Investiții în producție și servicii

https://www.odimm.md/ro/pare

Până la 10000
(50-70% din costul serviciilor)

Marketing, managementul calității, upgrade de
producție și managementul resurselor umane

https://www.ebrd.com/work-withus/advice-for-smallbusinesses/moldova.html
Persoană de contact: Veronica
Arpintin
Bănci locale partenere: BT
Leasing

Până la 10000
(50-70% din costul serviciilor)

Producție, servicii și comerț

Fb@ebrd.asb.moldova
https://www.facebook.com/pages/EBR
D-BAS-MoldovaProgramme/166077546748803?ref=hl
Persoană de contact: Veronica
Arpintin

Gratuit pentru companiile
selectate

Ateliere de lucru și coaching individualizat în majoritatea proceselor de afaceri

www.dcfta.md

IMM-uri conduse de femei

Până la 80mii
(în fiecare din cele 2 faze reprezentând 70% din proiect)

Achiziționarea de echipamente / utilaje; modernizare
software; inovarea în afaceri

https://www.odimm.md/ro/femei-inafaceri

IMM-uri conduse de femei

Consultanță

Consiliere generală / mentorat în afaceri

www.ebrdwomeninbusiness.com
http://www.ebrdwomeninbusiness.co
m/?s=finance&language=ro
Persoană de contact: Nadejda Litvac

5000-5M

Eastern Partnership
(’Ready to Trade’)

Decembrie 2020

Consultanță și consolidarea
capacităților

IMM-uri exportatoare și
pregătite pentru export

Consultanță

Îndrumări privind calitatea / standardele
internaționale; legăturile cu cumpărătorii lanțului
valoric; oferind suport pentru cluster

www.eu4business.eu
http://www.eu4business.eu/project/dcf
ta-initiative-east-5
Persoană de contact: Adrian CIOFU
E-mail: aciofu@intracen.org

COSME

Decembrie 2020

Granturi

IMM-urile UE și Moldova

Max. 200mii-250mii;
(75% din proiect)

Acces la finanțare pentru IMM-uri / antreprenori;
acces la piețe

https://ec.europa.eu/growth/smes/cos
me_en
Formularul de aplicare online:
http://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/opportunities/co
sme/index.html

Consultanță și asistență
tehnică

IMM-uri; Întreprinderi mari;
Centre de cercetare

Servicii de consultanță
(export și inovare / transfer tehnologic)

https://odimm.md/ro/proiecteinternationale/een
https://chamber.md/proiectulenterprise-europe-network/

Finanțare pentru inovații / inovații tehnologice

http://www.h2020.md/
http://www.rttm.md/en
Formularul de aplicare online:
http://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/opportunities/ind
ex.html
Persoane de contact:
rodica.dimitriu@chamber.md
vadim.iatchevici@gmail.com
moraruvtl@gmail.com

Europe Enterprise
Network

Continuous

Consultanță

Horizon 2020

Decembrie 2020

Granturi

IMM-urile UE și Moldova
(consorțium)

EU Confidence
Building Measures,
Program V – Component I

Decembrie 2020

Dezvoltarea afacerii și Asistență tehnică în implementarea DCFTA

Servicii de dezvoltare a afacerilor prin inițiative comune

Variabl

Inițiative pentru încurajarea cooperării transfrontaliere în regiunea transnistreană.

https://eucbm.eu4moldova.md
https://www.md.undp.org/content/mol
dova/en/home/projects/confidencebuilding-measures-programme-5.html

Green for Growth –
Green Growth Fund (GGF)

Continuu

Împrumuturi / Leasing

Micro-IMM-urile din sectorul
energetic

Variabl

Investiții în eficiență energetică și
energie regenerabilă

www.ggf.lu
Instituțiile financiare partenere:
BT Leasing, Total Leasing

European Fund for South
East Europe (EFSE)

Nu există o dată
limită

Împrumuturi prin intermediul
liniilor de credit către
instituțiile financiare locale

Întreprinderi micro și mici

Capital de lucru sau pentru investiții

www.efse.lu
Instituțiile fnanciare partenere:
BT Leasing MD: www.btleasing.md

EU4Environment

Noiembrie 2022

Consultanță și asistență
tehnică pentru
Ecologizarea IMM

IMM implicate în Programul
de Ecologizare a IMM-urilor,
implementat de ODIMM

Întărirea capacităților în domeniul eco-inovațiilor, ecoetichitării, eficienței resurselor și producerii mai pure,
economiei circulare, managementului de mediu la
întreprindere

https://odimm.md/ro/ecoimm
https://www.oecd.org/site/eu4environ
ment/
https://www.facebook.com/EU4Enviro
nmentMoldova/

Până la 2.02M pe proiect

Împrumuturi mici –
pînă la 100 000 euro
Consultanță și asistență
tehnică/de expert

