Programul Femei în Afaceri
Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului
– pilot ”Femei în Afaceri”.
Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin
acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea
afacerilor de către femei.
Programul este orientat spre atingerea următoarelor obiective:
1. Creșterea oportunităților economice pentru femei, prin reducerea barierelor la inițierea
sau dezvoltarea unei afaceri;
2. Facilitarea accesului la investiții și asistență pentru dezvoltarea afacerilor gestionate
de femei, menite să complementeze suportul financiar şi non-financiar disponibil la
moment pentru femeile antreprenoare din Republica Moldova;
3. Crearea unui model național integrat de suport pentru dezvoltarea antreprenorialului
feminin, care vizează diferite etape de dezvoltare a businessului: de la planificarea
afacerii (inițiere) - la întreprinderi nou create şi până la afaceri în creștere;
4. Consolidarea infrastructurii naționale de suport a ÎMM-lor, prin extinderea serviciilor
oferite în scopul reducerii obstacolelor specifice pe care le confruntă femeile în
afaceri;
5. Contribuirea la realizarea politicilor prioritare privind egalitatea de gen şi dezvoltarea
economică.
Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile,
în special în zonele rurale și va acorda suportul pentru femeile antreprenoare la 3
etape diferite de dezvoltare a afacerii:

Criterii de eligibilitate:


cetățean al Republicii Moldova;



să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte
afacerea existentă.
Componentele Programului: Programul are trei componente de bază. Acestea
reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen lung a
afacerilor gestionate de femei. Această abordare integrată vizează necesitățile
diferite de sprijin pe care femeile le întâmpină pe întreg ciclu de viață a
întreprinderii.
Principalele caracteristici ale fiecărei etape de suport sunt:
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Domeniile eligibile vizează afacerile planificate, fondate şi gestionate de către
femei, cetățean al Republicii Moldova, din toate sectoarele economiei.
Prioritate în cadrul Programului se va acorda afacerilor create și gestionate de
femei:
inovative (produs, proces, organizațional, design) și cu potențial de export;
non-agricole din zone rurale, care nu cad sub incidența criteriilor de eligibilitate a
suportului acordat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură;
din domeniul industriei creative, agroturismului și meșteșugăritului;
din domeniul producerii, tehnologiei informației și comunicații și care oferă
servicii/produse companiilor mari;
din zone rurale.
Domeniile neeligibile:
activități fiduciare și de asigurare;
activități fondurilor de investiții;
activității bancare, de micro-finanțare, alte activități financiare;
activități de schimb valutar și de lombardare;
jocurilor de noroc și servicii aferente;
activități din domeniul imobiliar;
comerțul cu amănuntul și cu ridicata;
servicii sau/ și asistență tehnică militară, operațiuni cu produse militare, producerea
produselor militare;

9. importul, producerea și comercializarea alcoolului, a producției alcoolice și/sau a
berii;
10.importul, producerea și comercializarea articolelor din tutun.
În cadrul Componentei ”Suport la inițierea afacerii”, femeile participante vor
beneficia de:

antreprenorială;

la întocmirea planului de afaceri;

are la demararea afacerii.
Detalii: https://odimm.md/femeiinafaceri

