
APELURI ACTIVE ȘI OPORTUNITĂȚI OFERITE DE PROGRAMELE DE STAT 

IMPLEMENTATE DE ODIMM! 

 

 

 

1. Înscrierea femeilor la instruiri antreprenoariale. Dacă planifici să te lansezi în afaceri, 
aplică la Programul „Femei în Afaceri” pentru a beneficia de instruire, mentorat și 
ghidare la elaborarea business planului.Perioada de înregistrare: 28 martie - 24 aprilie 
2022.  
APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3NntftH 

 

2. Apel de granturi în cadrul Programului „Start pentru Tineri”. Antreprenorii care au 
absolvit Etapa a II-a a Programului sunt îndemnați să aplice la etapa de finanțare. 
Valoarea maximă a grantului este de 180 mii lei. Perioada depunerii 
aplicațiilor: 21.03.2022 – 21.04.2022, ora 17:00.  
APLICĂ ACUM https://bit.ly/3N4YHMT 

De asemenea, ODIMM oferă, prin intermediul Programului „START pentru 
TINERI”, Business Voucher în valoare maximă de 10 mii de lei pentru dezvoltarea 
afacerii sau perfecționarea aptitudinilor tinerilor în domeniul ales.  

APLICĂ ACUM https://bit.ly/2IxzXR8 

 

3. Recepționarea în regim continuu a solicitărilor de accesare a suportului financiar sub 
formă de Business Voucher  în valoare de până la 100 mii lei prin 
intermediul “Programului de Creștere și Internaționalizare a ÎMM”. 
APLICĂ ACUM https://bit.ly/3voPgOp 
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4. Recepționarea în regim continuu solicitărilor de accesare a suportului pentru 
ecologizarea proceselor de producere și prestare a serviciilor prin 
intermediul Programului de Ecologizare a ÎMM 
APLICĂ ACUM survey.odimm.md/eco  
 

5. Recepționarea în regim continuu planuri de afaceri pentru obținerea finanțării 
nerambursabile de până la 250 mii lei prin intermediul Programului de Atragere a 
Remitențelor în Economie PARE 1+1. 
APLICĂ ACUM https://bit.ly/2IBu5pQ   
 

6. ODIMM oferă GARANȚII DE STAT în regim continuu pentru creditele accesate de la 
băncile comerciale. Suma garanțiilor acoperă până la 80% din creditele acordate de 
instituțiile bancare din R.Moldova.  

           DETALII DESPRE PRODUSELE DE GARANTARE https://bit.ly/3afXjET 

7. Apel național pentru înregistrarea companiilor interesate de implementarea 
noilor tehnologii și metode ecologice de producere a bunurilor. Astfel, 
companiile cu profil agricol și industrial vor putea beneficia de:- asistență 
tehnică targhetată pentru a implementa elemente ecoinovative;- susținere pentru 
dezvoltarea unor modele noi de afaceri;- preluarea practicilor de afaceri 
sustenabile și responsabile;- consolidarea vizibilității produselor și serviciilor pe 
piețele externe (UE). Perioada de înscriere 29 martie - 12 aprilie 2022. 
APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3JHZv8q 

 
8. Concurs de Granturi mari pentru companiile din Republica Moldova 

orientate spre export. 
Valoarea grantului poate fi de la 250 000 lei pâna la 2 000 000 lei. Contribuția 
proprie este de minim 50%. Totodată, pentru achiziționarea serviciilor de 
dezvoltare a afacerii, antreprenorii pot accesa un business voucher în valoare 
de 100 mii lei cu o contribuție proprie de minim 20%. 
Termenul de depunere a dosarelor: 04.04.2022 - 08.05.2022 
APLICĂ ACUM: https://bit.ly/3DKi1ek 
 

Elaborat de: O.Belbas, specialist principal Secția Economie și Reforme 
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