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din afacerile de pe teritoriul țării, iar majoritatea - 85% sunt din mediul
urban, dintre care 60% în capitală. Susținerea antreprenoriatului
feminin ar facilita creșterea bunăstării economice atât a țării, cât și a
fiecărei familii în parte. Pag. 3-4
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Interviu cu Doamna Iulia Iabanji, Director general ODIMM. Care este rolul
femeilor în dezvoltarea mediului antreprenorial, de unde și cum a apărut ideea
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Inițiative de stimulare a antreprenoriatului feminin
La mijocul anilor 2000, OECD a recunoscut antreprenoriatul feminin ca fiind un potențial sub-utilizat
de creștere economică. Consemnarea diferențelor de gen în cazul antreprenoriatului nu mai este o
ipoteză, ci o certitudine verificată prin studii relevante. Potrivit rezumatului din 2013 a documentului Women Entrepreneurship in OECD, probabilitatea de a deține o afacere este mai mare de 3 ori
în cazul bărbaților, decât în cazul femeilor.
Femeile rareori dețin o afacere de mari dimensiuni. Normele culturale, stereotipurile și lipsa unei
mase critice de modele feminine în afaceri le demobilizează de multe ori pe femei să urmeze calea
antreprenorială și le erodează încrederea în reușita unei astfel de inițiative.
Datele statistice arată că femeile din Republica Moldova conduc 27% din afacerile de pe teritoriul
țării, iar majoritatea - 85% sunt din mediul urban, dintre care 60% în capitală.
Ponderea populației în %
57,3
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Mediul urban
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Sursa: www.statistica.md date din 01.01.2017
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În prezent, femeile reprezintă 47,7 % din forța de muncă activă
a țării. Cea mai scăzută pondere a femeilor angajate în câmpul
muncii se atestă în zona de sud a țării - 16%.
Susținerea antreprenoriatului feminin ar facilita creșterea
bunăstării economice atât a țării, cât și a fiecărei familii în parte.
În urma unor studii, Guvernul R.Moldova a identificat necesitatea
unor acțiuni concrete pentru promovarea oportunităților egale
pentru femeile din Republica Moldova, precum şi pentru a le încuraja să se implice în crearea şi gestionarea afacerilor. În toamna
anului trecut, a fost lansat Programul-pilot „Femei în Afaceri”
(PFA), care este gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), menirea căruia este de a integra femeile în circuitul economic al țării. Astfel,
femeile care au idei de afaceri sau care vor să-și dezvolte afacerile nou create au șanse reale să-și implementeze cu succes
intențiile.
Obiectivul PFA este promovarea spiritului antreprenorial în rândul
femeilor, în special de la sate, dezvoltarea și creșterea afacerilor
acestora, sporirea accesului la resurse financiare, servicii și tehnologii moderne.
Actualmente, PFA este în plină desfășurare.
Această inițiativă guvernamentală va fi implementată pe parcursul anilor 2017-2019, pentru care sunt preconizate în bugetul de
stat 51,5 milioane lei.

LUCIA BEIU,
Șef Direcție Comunicare și RP ODIMM
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Repere: femei din mediul
urban vs rural
Dificultățile întâmpinate de femeile din mediul rural sunt destul de vaste, complexe și mult
mai accentuate în comparație
cu cele din mediul urban:
• Cota migrației în mediul rural
este extrem de ridicată, fiecare a
10 femeie migrează în căutarea
unui post de muncă, 70 % din
totalul acestora sunt de la sate;
• Rata sărăciei absolute printre femeile din sate ajunge la 15,6 %
cu 10,8% mai înaltă ca în mediul
urban;
• Doar 37% din femei din mediul
rural obțin venituri din activitate,
alte 40,8% din pensii, 11,5 %
din remitențe, etc.
• 47,7 din femeisuntangajateînsferaagricolă, sferăîn care sunt
cele mai mici salarii pe țară;
• Pondereafemeilorlucrătoarepecont …...propriu e de 14%, din
acestea 16,9 % au activitate în
domeniul agricol.
Sursa: www.statistica.md

Gazeta IMM-urilor

Femeile în afaceri, un potențial de creștere neexplorat
Interviu cu Doamna IULIA IABANJI, Director general ODIMM
Doamna Iabanji, care este rolul femeilor în dezvoltarea mediului
antreprenorial?
IULIA IABANJI: Consider ca rolul femeii în dezvoltarea economică și a antreprenoriatului, în particular, este unul crucial. Mai multe studii din ultimii
ani demonstrează că rolul femeii este extrem de important în dezvoltarea
socio-economică a unei țări. Acolo unde sunt implicate mai multe femei,
rezultatele sunt palpabile, deoarece ele sunt mai perseverente, dacă își planifică o acțiune o duc la bun sfârșit și sunt interesate de impactul acesteia.
În R.Moldova avem femei care pot servi drept model de implicare, responsabilitate, convingere a unor
categorii de persoane sau pături într-un anumit domeniu, dar totodată cota de participare a femeilor
la diferite nivele, este mult sub nivelul sau necesarul care ar trebui să fie. La nivel de țară, dacă vorbim
de implicarea femeilor în business, avem 27 la sută femei antreprenoare. Ponderea aceasta ne pune
țara într-o poziție foarte bună comparativ cu alte țări din regiune. Dar aceasta se datorează în special
concentrației companiilor în Chișinău. În localitățile rurale avem altă situație - acolo se observă doar un
procent mic de implicare a femeilor în toate domeniile: economie, politică, sfera socială, etc.

De unde și cum a apărut ideea Programului ”Femei în Afaceri”?
IULIA IABANJI: ODIMM-ul împreună cu alți parteneri, inclusiv internaționali, acum 4 ani am încercat
să adunăm femeile într-o Platformă Națională a Femeilor din Moldova. Scopul acestei Platforme
era ca prin consolodarea eforturilor să evidențiem potențialul existent, în special, din regiuni și să
aducem în prim plan femeile de succes din mai multe domenii, să arătăm practicile bune și să
prezentăm exemple pozitive care să provoace și să inspire alte femei să facă la fel. Am avut mai
multe vizite în regiuni, ne-am întâlnit cu diferite categorii de femei - profesoare, medici, femei care
îngrijesc copii, șomere antreprenoare, etc. Am încercat să le aducem ca model femei de succes din
diferite regiuni, deoarece femeia dintr-un sătuc din sudul Moldovei nu pre are cum să inspire femeia
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emanicipată din Chișinău care are toate instrumentele - este mai activă, bine informată și are mai
multe posibilități și viceversa.
Am înțeles că multe dintre femei doresc să se realizeze în viață, dar n-au posibilități să o facă în
localitatea unde traiesc. În plus există o multitudine de constrângeri: există viziuni că femeia trebuie
să stea acasă și să fie gospodină, să aibă grijă de copii și soț. Totodată, în regiuni nu este atât de
dezvoltată infrastructura de suport în afaceri, femeile nu sunt informate despre posibilitățile existente. Pe de altă parte, femeia care are copii mici – nu poate să-și ducă copiii la grădiniță, creșă
deoarece nu există. Dacă copilul nu are program prelungit la școala ea trebuie să își ia copilul mic
de la școală și să se ocupe cu el. Deseori și persoanele de vârstă înaintată devin o povară pentru
femei, deoarece n-are cine să-i îngrijească. La noi nu sunt puse la punct toate aceste lucruri care
să dezlege mâinile femeii. De aceea le-am sugerat următoarele: să încerce să se asocieze. Dacă
sunt 4 femei doritoare de a crea o afacere – una deschide frizerie, alta un atelier de cusut, a treia o
brutărie, iar una să facă creșă. Astfel vor putea rezolva problemele în comun.
În acest context, am propus Ministerului Economiei și Guvernului să lansăm un Program Național
dedicat femeilor care vor să inițieze afaceri. Chiar și femeile care au ieșit la pensie acum ar avea
oportunitatea de a-și realiza visul. Ele au lucrat întreaga viață într-un domeniu, dețin diplome, dar
în sfârșit ar putea să se ocupe cu ceva drag sufletului.
Acest Program permite oricărei
femei să pornească o afacere
de la zero, începând de la dezvoltarea abilităților antreprenoriale, acumularea primelor
cunoștințe despre o afacere,
iar după III module de instruire femeia are deja o percepție
clară despre ceea ce înseamnă
o afacere, care sunt toate riscurile aferente acestui proces și
putem spune că este pregătită.
6

Gazeta IMM-urilor

Noi nu încercam să creăm o poveste frumoasă pentru femei și să le zicem că să faci business este
foarte ușor, că vor avea profituri mari și că vor trăi pe picior larg.
De altfel, vrem să învățăm femeile să evite dezamăgirea la primii pași în business.

Prin ce se deosebește acest Program de altele care există pe piață?
IULIA IABANJI: Este un Program cu abordare integrată, în premieră mergem pe toată paleta de
necesități care are loc în procesul de intrare în business.
Vor fi alocate granturi investiționale pentru procurare de echipamente și utilaje și totodată este
prevăzută porțiunea de grant pentru cumpărarea serviciilor de dezvoltare a afacerii. În premieră,
statul alocă bani pentru aceste servicii pentru start-up-uri deoarece aceste servicii sunt necesare.
Noi încercăm să demonstrăm că atunci când antreprenorul se confruntă cu o problemă de producere, căutarea pieței, îmbunătățirea produsului, introducerea standardelor de calitate, etc, atunci e
nevoie de astfel de servicii. În practica internațională a busnessului se obișnuiește să se apeleze la
o companie de consultanță, care îți găsește punctele slabe în procesul de producere, îți identifică
un partener de afaceri, o altă piață etc. Încercăm să convingem antreprenorii noștri, indiferent de
faptul dacă aceștia gestionează firme mari sau mici, că în condițiile în care lucrurile nu merg prea
bine în companie să apeleze la companiile de consultanță.

Dacă ar fi să dezvoltați o afacere care ar fi aceasta?
IULIA IABANJI: Domeniul unde activez îl administrez de zece ani. Experiență și cunoștințe am suficiente, dar știu că mii de femei antreprenoare, tineri au nevoie de altceva – au nevoie de o echipă
de experți care ar putea să-i ajute în orice moment. De aceea planurile mele pentru următorii 10
ani este de a ajuta cetățenii din R.Moldova să creeze afaceri care le-ar aduce satisfacție și surse de
existență. Admir persoanele care au descoperit nișa lor pe piață și au reușit să dezvolte un business
de succes. Și atunci când zeci de persoane îți multumesc că există asemenea servicii, cum sunt
cele ale ODIMM-ului, simți că nu muncești în zădar.

Înterviu realizat de LUCIA BEIU,
Șef Direcție Comunicare și RP ODIMM
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PROGRAMUL “FEMEI ÎN AFACERI”
oferă femeilor suport pentru investiții și servicii
relevante de dezvoltare a afacerilor
I etapă - Asistență pentru iniţierea afacerii

Instruire antreprenorială

Consultanță la
elaborarea planului de afaceri

Servicii de
mentorat

Ghidarea la
înregistrarea
afacerii

Prima etapă a Programului a demarat în acest an. În cadrul acestei etape beneficiază de asistență
peste 300 femei care doresc să-și lanseze propria afacere. Pentru ele sunt organizate sesiuni de
instruire antreprenorială cu durata de 6 zile fiindu-le de asemenea oferite servicii de consultanță și
mentorat individual. În această perioadă viitoarele antreprenoare acumulează cunoștințele necesare
pentru lansarea și gestionarea afacerii, înțeleg specificul ideii de afaceri, învață să selecteze instrumentele de lucru pentru dezvoltarea acesteia, se familiarizează cu cadrul legal, elaborează planul
de afaceri cu o viziune strategică de minim 3 ani. Femeile care și-au înregistrat afacerea sunt
pregătite pentru a participa la concursul de granturi organizat în cea de a II etapă a Programului.

II etapă - Asistență pentru afacerile nou-create

Lansarea a 3 Apeluri de proiecte
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Analiza planurilor
de afaceri

Selectarea
câștigătoarelor

Acordarea granturilor pentru
investiții mici
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Etapa a II prevede acordarea granturilor pentru investiții care vor fi selectate și alocate în urma unui
concurs a planurilor de afaceri , recepționate în cadrul a 3 Apeluri de proiecte.
Serviciile de dezvoltare a afacerii la faza incipientă sunt menite să reducă riscul de eșec al afacerii
la faza incipientă și să pregătească antreprenoarele pentru creșterea afacerii inițiate, care de asemenea vor fi acoperite de grant.
De astfel de granturi pot beneficia antreprenoarele (indiferent dacă au participat sau nu la cursurile
de instruire din prima etapă), care au inițiat o afacere sau care administrează o companie lansată
de cel mult 2 ani.

III etapă – Asistență pentru companiile în creștere

Lansarea unui
Apel de proiecte

Analiza planurilor de afaceri

Selectarea
câștigătoarelor

Acordarea
granturilor de
investiții mari
pentru creșterea
afacerilor

În cadrul ultimei etape a Programului vor fi acordate granturi de investiții pentru creșterea afacerilor
bazate pe inovații, transfer tehnologic și/sau orientate spre export, în plus va fi oferită consultanță
direcționată spre maximizarea impactului investițiilor.
Pentru etapa respectivă sunt eligibile companiile care sunt active pe piață mai mult de 2 ani, care
sunt create și gestionate de femei și care planifică creșterea cifrei de afaceri și/sau a numărului de
angajați în următoarele 18 luni prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare.

EUGENIA SÎLE,
Manager PFA
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IDEI DE AFACERI ALE BENEFICIARELOR PFA

Alte idei de afaceri:

Nadejda Obadă, or. Bălți
• Pensiune turistică;
Consider că sunt o norocoasă că am fost selectată pentru a participa la acest Program. Ideea mea
de business presupune deschiderea unui azil de
bătrâni după model european unde ar fi cazate
doar 8-10 persoane în etate. Am muncit un an în
Italia într-o asemenea instituţie unde am văzut pe
viu cum poate fi construită o astfel de afacere.
Acolo pentru beneficiari sunt create condiții ca la un sanatoriu.
Dar pentru a deschide un astfel de azil este nevoie de o casă la
curte, în aşa fel ca bătrânilor să le fie mai uşor să iasă la plimbare
(mai ales că printre aceștia sunt şi persoane cu necesități speciale, care se deplasează în cărucioare sau chiar sunt țintuite la pat).
Dacă voi administra un astfel de azil voi angaja un medic, o asistentă și un bucătar, iar atitudinea față de beneficiarii noștri va fi
una specială. De altfel, vreau să închei un contract cu unul dintre spitalele private pentru ca persoanele în etate cazate în azilul
nostru să beneficieze de serviciile medicale necesare. Apropo,
îmi propun ca pentru ei să fie organizate diferite jocuri, totodată ei
vor putea să privească televizorul, vor avea acces la Internet etc.
M-am înscris la cursurile oferite de Programul „Femei în Afaceri”
pentru a afla dacă ideile mele din domeniul businessului sunt viabile
și aplicabile în țara noastră și pentru a înțelege de unde să încep.
Doamnele tinere care participă la Proiect sunt foarte optimiste, noi
interacționăm, iar asta mă face curajoasă şi astfel că sunt motivată
să continuu și să-mi realizez una dintre ideile mele de afacere.
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• tabără pentru copii;
• creșterea fructelor de pădure (pomușoarelor) pentru dulceață;
• Miere cremă;
• Producerea Biohumusului
cu ajutorul viermilor;
• Procesarea lânii;
• Patiserie - tehnologie românească
(congelarea
plăcintelor);
• Creșterea plantelor medicinale;
• Brand de haine pentru
patrupezi, hotel pentru
animale;
• Eco-fermă de caprine;
• Centru educaţional pentru
copii și părinţi prin utilizarea tehnologiei moderne
care să completeze învăţământul formal;

Gazeta IMM-urilor

• Casă de modă cu închiriere de haine pentru copii;
• Creșterea bovinelor pentru lapte;
• Atelier Montessoli – crearea pieselor Montessoli
pentru dezvoltarea copiilor;
• Laborator de analize pentru animale; Panouri decorative din gips 3D;
• Laborator tehnico-dentar;
• Prelucrarea granitului și a
marmurei;
• Producerea conservelor
din pepene verde;
• Servicii de design interior și pictură murală pe
pereți;
• Servicii de amenajări florale pentru evenimente;
• Panificație – pâine bio;
• Service auto;
• Cadori handmade.

Aliona Vacarciuc, satul Mihăileni, raionul Râșcani
Eu îmi doresc să inițiez o afacere în domeniul
producerii conservelor din pește. De fapt, împreună cu familia avem o afacere. Astfel, familia
mea are în gestiune un iaz cu suprafaţa de 5 ha,
iar împreună cu un asociat mai avem în gestiune
încă un iaz, la fel cu suprafaţa de 5 ha.
În aparență, afacerea noastră cred că poate fi considerată una
de succes. Vara comercializăm peștele cu 20-25 de lei pentru un
kg. Însă iarna îl vindem la un preț de-a dreptul derizoriu, adică cu
12-15 lei. Suntem nevoiţi să vindem repede o cantitate mare de
peşte, deoarece în aceste iazuri nivelul apei scade, iar peştele se
asfixiază din cauza insuficienţei de oxigen.
Pentru a ne menține afacerea pe linia de plutire ne-am gândit să
producem conserve din pește după trei rețete tradiționale. Este vorba de pește preparat la cuptor unde focul e făcut cu lemne.
De pe net am aflat despre Programul „Femei în Afaceri” gestionat de ODIMM. Pentru ca intenționam să inițiez o afacere am decis
să mă înscriu la acest Program. În cadrul cursurilor facem cunoștință
cu diferiți experți, ne consultăm. Eu personal încerc să găsesc răspuns la întrebarea dacă noua afacere va fi profitabilă. Una știm cu
certitudine: deocamdată nu avem pe piață un astfel de produs.
De la cursuri am aflat ce trebuie să știm despre declarațiile despre
venituri, tot aici găsim răspunsuri la chestiuni ce țin de domeniul
dreptului. Sperăm să beneficiem și de un grant care ne-ar ajuta
să procurăm cuptoarele pentru prepararea conservelor din pește.
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Noutăți
Declarațiile vamale pentru mărfurile aflate în tranzit vor fi perfectate electronic
Serviciul Vamal a anunțat despre aplicarea procedurii de perfectare
electronică a mărfurilor aflate în regim vamal de tranzit. Inițial, procedura urmează a fi implementată în regim de testare la patru posturi
vamale: Chișinău 3 (Petricani), Sculeni, Otaci și Cahul, iar începând
cu 1 octombrie curent va fi extinsă pentru toate posturile vamale.
Potrivit datelor Serviciului Vamal, anual sunt perfectate peste 150
mii de tranzacții, fapt ce presupune cheltuieli suplimentare pentru
completare, tipărire, depunere și perfectare, dar și stocarea unui volum considerabil de declarații
pe suport de hârtie la posturile vamale.
Eliminarea documentelor pe suport de hârtie urmează să reducă semnificativ durata de vămuire și
staționare în punctele de trecere a frontierei, precum și să diminueze cheltuielile suportate de către
agenții economici pentru achitarea serviciilor de brokeraj. Totodată, aplicarea perfectării electronice
va permite monitorizarea în regim on-line a tuturor operațiunilor de tranzit și respectiv, transparentizarea acestora, fiind astfel excluse eventualele riscuri de corupție.

Un nou Incubator de Afaceri a fost lansat la Cahul
Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii
(ODIMM) a lansat pe 17 august curent, un nou Incubator de Afaceri la Cahul. Acesta este al unsprezecelea incubator de afaceri din ţară, care va crea peste 60 de locuri de muncă. Lucrările de reparație și
amenajare a edificiului au fost suportate de către Uniunea Europeană și Consiliul raional Cahul.
Incubatorul din Cahul găzduiește inițial 11 companii orientate preponderent spre servicii și producție,
ulterior urmând să fie completate până la 24 de locuri. De asemenea de serviciile incubatorului vor
beneficia 7 rezidenți virtuali.O bună parte dintre companiile incubate la Cahul sunt specializate în
prestări de servicii și producție (alimentație publică, contabilitate, servicii de masaj terapeutic, intermedieri, producere de încălțăminte, geamuri și uși din PVC).
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ODIMM va acorda garanții financiare pentru Programul “Prima Casă”
A fost aprobat conceptul Programului de stat „Prima casă”, care oferă posibilitatea cetățenilor Republicii Moldova, cu vârsta de până la
45 de ani, angajați în câmpul muncii și cu venituri oficiale săși procure
o primă locuinţă. Vor putea fi achiziționate apartamente și case de
locuit pe teritoriul Republicii Moldova care au fost finalizate și date în
exploatare până la depunerea cererii. Prețul acestora trebuie să nu
depășească un milion de lei, iar rata inițială achitată de beneficiar este
de 10% din preț. Pentru procurarea locuințelor, persoanele fizice vor
avea acces la creditele ipotecare, prin garantarea parțială a acestora de către stat. Garanțiile în numele
statului vor fi emise de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
Creditul va fi acordat de băncile comerciale pe un termen de maxim 25 de ani, în lei moldovenești. Plata
lunară achitată de beneficiar nu va depăși 50% din veniturile oficiale salariale nete ale familiei, iar statul
va garanta 50% din credit.

Plafonul finanțării nerambursabile oferit de Programul ”PARE 1+1” a fost majorat
Cuantumul maxim de finanțare nerambursabilă alocată din contul Programului de atragere a
remitențelor în economie PARE 1+1 a fost majorat printr-o decizie de Guvern, de la 200 mii la 250
mii de lei. Astfel migranții sau rudele acestora care solicită sprijin de la stat vor primi mai mulți bani
pentru inițierea sau dezvoltarea unei afaceri.
Majorarea plafonului finanțării nerambursabile a fost recomandată în Studiul privind eficientizarea Programului PARE 1+1, elaborat de către experții Uniunii Europene în cadrul suportului oferit
Proiectul DCFTA. Totodată, actele necesare pentru participarea
la program au fost optimizate.
Datele ODIMM arată că de la lansarea Programului PARE 1+1 până la 1 iunie 2017 prin acest program a
fost acordată finanțare în sumă de 170 milioane de lei, iar suma totală a investițiilor a depășit 560 milioane
de lei. În total au fost create 1600 noi locuri de muncă, inclusiv pentru 500 de femei și 450 de tineri.
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alte programe ODIMM
Instrument financiar pentru facilitarea obținerii creditelor
În Republica Moldova gajul nu mai este o problemă. Creditele bancare solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) pot fi garantate de Fondul de
Garantare a Creditelor (FGC).
FGC este primul şi unicul fond de garantare a creditelor creat din resursele
bugetului de stat, care are drept scop susţinerea IMM-urilor pentru accesarea resurselor financiare.
Garanția financiară emisă de FGC poate fi utilizată de IMM-uri pentru acoperirea necesității cu gaj
a creditelor solicitate de la băncile comerciale.
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este instituția care
gestionează activitatea FGC, iar pentru anul 2017 a venit cu noi produse de garantare, care prevăd,
praguri mai înalte de garantare, comisioane mai mici de emitere a garanției financiare şi în care se
regăsesc afacerile gestionate de femeile antreprenoare. Pentru întreprinderile gestionate de femei
– garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru acoperirea creditului până la 700
mii lei, dar nu mai mult de 70 la sută.

Fii membră a Platformei Naționale a Femeilor din Moldova
La inițiativa Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici și Mijlocii în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea
Femeilor în Business, a fost lansată Platforma Națională a femeilor din
moldova (PNfm) care are misiunea de a contribui la sporirea rolului femeilor în societate și în afaceri, abilitarea drepturilor și oportunităților lor,
dezvoltarea potențialului feminin.
Membre ale Platformei pot deveni toate femeile doritoare de a se implica
în viața socio-economică; femei antreprenoare; femei lidere din toate domeniile; femei care activează în companii, freelanceri, care vor completa formularul de înregistrare,
accesând pagina web www.platformafemeilor.md.
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Gazeta IMM-urilor

”Business Academy for Women”
În februarie 2017, ODIMM a lansat o nouă inițiativă de susținere
a antreprenoriatului feminin - ”Business academy for Women”.
Menționăm faptul că acest proiect este gestionat de către ODIMM
în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea femeilor
în Business (ICaWB) și cu suportul financiar al Delegației Uniunii
europene în Republica moldova. În cadrul proiectului Business academy for Women, antreprenoarele vor avea posibilitatea să-și dezvolte abilitățile manageriale, să-și optimizeze managementul
proceselor de afaceri ale întreprinderii și să dezvolte capacitățile companiei de a exporta.

Programul de atragere a remitențelor în economie “PARE 1+1”
Obiective: Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii
de remitenţe. Programul va activa în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu investit din remitenţe va fi
suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului-pilot.
Grup ţintă: Lucrători emigranţi, cetăţeni ai Republicii Moldova şi
beneficiari de remitenţe–rude de gradul I.
Programul prevede următoarele activităţi:
• Organizarea cursurilor de instruire antreprenoriale pentru migranţi şi rudele de gradul I ale acestora, inclusiv distribuirea gratuită a materialelor informative şi de suport;
• Asistarea gratuită a antreprenorilor la iniţierea afacerii şi post-creare afacerilor, inclusiv elaborarea business planurilor;
• Acordarea granturilor în proporţii de 50% din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de 250 mii lei.
• Efectuarea monitorizării post-finanţare.
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