
ODIMM este o instituție publică de suport în afaceri cu

acoperire națională care are ca scop de a susține și dezvolta

mediul antreprenorial din sectorul ÎMM. Oferă asistență pe tot

parcursul implementării ideilor de afaceri, de la inițiere,

dezvoltare, până la transformarea acestora în istorii de succes.

Misiunea ODIMM este de a contribui la sporirea

competitivității economiei naționale prin

susținerea sectorului ÎMM din Republica Moldova.

022 22 57 99

068 30 13 48

Bd. Ștefan cel Mare și

Sfânt 134, et 3 MD-

2012, Chișinău

E-mail:

info@odimm.md



C R I T E R I I  D E  E L I G I B I L I T A T E

este lucrător migrant din Republica 
Moldova, soț/soție sau rudă de gradul
 întîi – beneficiar  de remitențe;

este cetățean al Republicii Moldova;

dorește să lanseze o afacere proprie în 
Republica Moldova sau să dezvolte 
afacerea existentă;

Pentru a beneficia de finanțare 

nerambursabilă, solicitantul trebuie să 

participe la instruiri.

poate confirma, prin  prezentarea 
documentelor justificative, că 
mijloacele financiare pe care le deține 
provin din remitențe.
 

 

instruire și consultanță
antreprenorială

finanțare nerambursabilă
 în baza ”Regulii 1+1” – până 
la 250 mii lei

.
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Programul este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul

întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea şi/sau

dezvoltarea unei afaceri proprii.

suport  post-finanțare

F O R M E  D E  S U P O R T

suport informațional pentru
migranți

Contactaţi-ne:

 068 30 13 48

 022 22 57 99



Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar

prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru

dezvoltarea afacerilor de către femei

 

Criterii de
eligibilitate:

femeie, cetățean al Republicii

Moldova care 

intenționează să lanseze o

afacere proprie în

Republica Moldova sau să

dezvolte afacerea

existentă. 

Programul are trei
componente de bază

Acestea reprezintă o abordare integrată a
serviciilor pentru dezvoltarea pe termen lung a
afacerilor gestionate de femei.

 Componenta I - instruire

antreprenorială și îndrumare

pentru a pregăti femeile care

planifică  lansarea afacerii; 

Componenta II - investiții la

scară redusă și suport în

dezvoltarea afacerii cu pregătirea

pentru creșterea acesteia.

Finanțarea afacerii până la 165 mii

lei;

Componenta III - investiții la

scară mare și suport consultativ

direcționat spre maximizarea

impactului investițiilor. Suma

finanțării nerambursabile este de

până la la 1.649.000 lei.
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022 22 43 30



dezvoltarea
competențelor

antreprenoriale prin
asigurarea suportului

informațional,  
 consultativ și
educațional;

susținerea financiară
a tinerilor pentru

lansarea și
dezvoltarea unei

afaceri,  cu accent
sporit pe afacerile
inovative care sunt

alineate sau ar
contribui la

dezvoltarea durabilă;

facil itarea
implementării
inovații lor,  a

transferului tehnologic
și  de know-how;

creșterea numărului
întreprinderilor

active și  a locurilor
de muncă în zonele

rurale;

Programul are drept scop integrarea tinerilor din Republica
Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și   

 dezvoltării afacerilor sustenabile.

CRITERII DE 
ELIGIBILITATE:

tinerii  doritori de a lansa
o afacere sau care au

inițiat și  conduc o
întreprindere  

nou-înregistrată pe
teritoriul Republicii

Moldova,
 în zonele rurale și

urbane;

PROGRAMUL
OFERĂ 

TINERILOR TREI
FORME DE
SUPORT:

instruiri  în domeniul
antreprenorial,  suport

informațional,  consultativ
și  de mentorat la etapele de
elaborare și  implementare a

proiectului investițional;

Contactaţi-ne:

 069 10 91 92

 022 21 15 73

OBIECTIVE:

tineri cu vârsta cuprinsă
între 

18-35 de ani;
 

cetățeni ai  Republicii  
Moldova

„business voucher” pentru
accesarea servicii lor de

instruire și  consultanță în
valoare de până la 10 mii

lei;

finanțarea proiectului 
investițional în sumă de

până la 180 mii lei .



Misiunea: Instrumentul de
suport antreprenorial este

destinat tuturor
întreprinderilor micro, mici și
mijlocii, care solicită un credit
de la o bancă comercială, dar

nu dispun de suficiente
garanții.

FGC oferă garanții financiare pentru ÎMM-rile aflate la orice etapă de dezvoltare, iar în
dependență de produsul de garantare poate acoperi până la 80% din suma creditului
contractat cu o valoare de până la 7 000 000 lei, iar comisionul de garantare este de doar
0,5%.

Companiile afectate de criza pandemică COVID-19 sau cele din sectorul agricol
care au suferit în urma secetei hidrologice din anul 2020, pot beneficia de garanții
financiare cu o valoare de până la 5 000 000 lei, care acoperă până la 80% din
suma creditului, fără comision de garantare pentru primul an de activitate.

Contactați-ne: 022 21 15 52


