Oportunități de
finanțare pentru
activitatea apicolă
Roman PALANCIUC
Proiectul USAID, Agricultura Performantă în Moldova

Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural - AIPA
 Submăsura 1.4. Stimularea investițiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a
fermelor zootehnice

 3) pentru fermele zootehnice apicole – 50% din costul utilajului
tehnologic, dar nu mai mult de 500,0 mii lei per beneficiar;
Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea
fermelor zootehnice apicole:
1. stupi verticali şi multietajaţi;
2. utilaje și dispozitive de încărcare, descărcare şi transportare
a stupilor;
3. utilaje pentru descăpăcire manuală, semiautomate și
automatizate;
4. afumătoare, hrănitoare pentru albine;
5. extractor de miere din inox, centrifugă;
6. vase pentru păstrarea mierii, cântare tehnologice;
7. topitor de ceară;
8. linii de confecționare a fagurilor artificiali;
9. echipament/utilaj pentru analiza mierii de albine;
10.colectoare de propolis şi polen;
11.utilaj pentru însămînțarea artificială a reginelor;
12.lăzi frigorifice pentru păstrarea polenului;
13.sisteme autorizate de control şi monitorizare, teleghidare şi
monitoring prin Internet.

• Subvenționarea
asigurării apicultorilor
contra pieirii familiilor
de albine din cauză
de boală

Toate contactele AIPA:

• http://aipa.gov.md/ro/contacte
• http://aipa.gov.md/ro/adresa

Organizația pentru Dezvoltarea
Întreprinderilor Mici și Mijloi
1. Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1”

https://odimm.md/ro/menu-types/despre-program.html
▪

GRUP ŢINTĂ: Lucrători migranţi sau rude de gradul întâi
„Finanţarea afacerilor /Regula 1+1” – plafon 250,000 lei

2. Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)
▪ GRUP ŢINTĂ: persoane tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani
Credite preferențiale în valoare de până la 300.000 lei, din care grant 40%
(începand cu primavara anului 2018 – 80% grant)
3. Garantarea creditelor PNAET
▪
▪

Perioada de garantare: 60 de luni
Comision anual: 0,5% de la suma garanției

TINERI ANTREPRENORI
Garanție: până la 50% din suma creditului
Valoarea garanției: până la 500.000 de lei
FEMEI ANTREPRENOARE
Garanție: până la 70% din suma creditului
Valoarea garanției: până la 700.000 de lei

Contactele ODIMM:
Organizatia pentru
Dezvoltarea Sectorului ÎMM
str. Serghei Lazo 48
Tel : + 373 (22) 29 57 41
E-mail: office@odimm.md
www.odimm.md

USAID / Proiectul APM,
Agricultura Performantă în Moldova
Focus pe 5 lanțuri valorice

1. Fructe,
2. Struguri de masă,
3. Legume,
4. Pomușoare și
5. Miere

4 obiective:

1. Dezvoltarea piețelor;
2. Creșterea productivității, îmbunătățirea practicilor de
post-recotare și a standardelor de calitate,
3. Creșterea capacității Asociațiilor și a Grupurilor de
producători;
4. Facilitarea mediului de afaceri pentru creșterea
investițiilor în cele 5 lanțuri valorice și îmbunătățirea
capacității forței de muncă

Finanțări curente
1. Implementarea stupilor apicoli verticali – data limită 29
decembrie 2017

http://civic.md/grants/39948-proiectul-usaid-apm-lanseaza-apelul-de-granturi-pentruactivitatea-demonstrativa-pentru-implementarea-stupilor-apicoli-verticali-standard.html

2. Susținerea activităților de marketing și promovare

http://www.civic.md/grants/37956-programul-usaid-pentru-agricultura-performanta-inmoldova-face-apel-pentru-granturi-pentru-sustinerea-activitatilor-de-marketing-sipromovare.html

Contactele APM:
USAID Moldova - APM
Chemonics
International, Inc.
87, Alexie Mateevici str.
Chisinau,
Tel. 022 803 133
grants@moldovaagro.com

IFAD – Fondul Internațional pentru
Dezvoltarea Agriculturii
Creditarea IMM

pe termen mediu - ≤5 si ≤2 ani,
Valoarea maximă - 150 mii USD (80% mijloace
fixe / 20% mijl. circulante (din resursele băncilor)
Contributia proprie min. 25% din costul investiției.

Grant tineri ≤35 ani – femei ≤40
Max. împrumut - 700 mii Lei / grant
280 mii Lei (40% din împrumut)
Contribuție proprie - min. 10% din
costul investiției

Valuta - MDL

Valuta - MDL, USD, EUR
Rata dobânzii - fluctuantă (10,9%, 5,36%, 4,85%).

Granturi de 50% din cheltuielile de
promovare pe pietele externe - pana
la 50,000 lei

Granturi

Contactele IFAD:

1. Granturi pentru tineri antreprenori
2. Granturi pentru promovare
3. Granturi pentru dezvoltarea infrastructurii

4. Granturi pentru reabilitarea și înființarea fîșiilor
de protecție forestiere/silvo-pomicole

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt
162, of. 1303
Tel.: 0 22 22 50 46;
21 00 56
office@ifad.md
www.ifad.md

Banca Mondială / MAC-P
1. Sprijin pentru crearea grupurilor de producători din
sectorul fructelor și legumelor
2. Sprijin pentru investiții în tehnologii și echipamente
pentru infrastructura post-recoltare;
▪ Subvenții de 50% din costul investiției, dar nu mai mult de 350.000 de USD;
▪ Grupurile de producători cofinanțează 50% din costurile eligibile ale
investiției (capitaluri proprii, fonduri împrumutate, împrumuturi tehnice).
Contactele MAC - P:

Str. Constantin Tănase 9, bir. 512, Chișinău, Tel (+373 22) 222467; 222479;
http://www.capmu.md/

