Întrebări și răspunsuri
Programul de asistență financiară nerambursabilă pentru antreprenori
Implementat în cadrul programului EU4MOLDOVA: REGIUNI-CHEIE
Nr

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

1

Pentru inițiativele aferente componentei 3
(antreprenoriat social), aplicantul trebuie să dețină
adresă juridică în mediul rural?

Inițiativele de antreprenoriat social pot fi situate atât în
mediul urban, cât și în cel rural din raioanele Cahul sau
Ungheni.

2

Care este valoarea maximă a cofinanțării?

Valoarea maxima a cofinanțării din surse proprii nu
poate depăși valoarea grantului. Adică, pentru
finanțarea nerambursabilă solicitată în valoare de max
30 000 EURO, cofinanțarea din partea aplicantului nu
va fi mai mare de 30 000 EURO.

3

Dacă contribuția proprie depășește semnificativ
suma contribuției de tip grant (max. 30000 EURO),
care este regimul de aplicare a cotei zero la TVA?

Puteți beneficia de TVA la cota 0% pentru valoarea
cofinanțării care nu va depăși mărimea grantului
solicitat, adică max. 30 000 EURO contribuție proprie.
În așa fel, business-planul ce conține contribuție max.
de 30 000 EURO și finanțare nerambursabilă de max.
30 000 EURO va beneficia de TVA la cota zero la suma
totală a proiectului în mărime de 60 000 EURO.

4

Construcțiile
finanțare?

Construcțiile provizorii nu reprezintă bunuri imobile și
nu pot fi înregistrate în Registrul bunurilor imobile la
cadastru. Acestea sunt eligibile în acest program (de
exemplu: căsuțe modulare prefabricate pentru sectorul
turistic; sere, hambare și hale de producere și
depozitare dezasamblabile, lacuri artificiale pentru
creșterea peștilor etc.)

5

Sunt eligibile construcțiile capitale?

Nu. Construcțiile capitale sunt bunuri imobile și
urmează înregistrarea cadastrală cu toate procedurile
prevăzute pentru bunurile imobile (terenuri și clădiri).

6

Un candidat poate participa la program cu câteva
propuneri sau numai cu una singură?

Un candidat poate depune mai multe propuneri de
grant, dar în cazul selectării cu succes al acestuia, va fi
implementată doar una singură.

7

O entitate înregistrată în mun. Chișinău are
intenția să-și extindă afacerea în Ungheni sau
Cahul. Aceasta poate să aplice la concurs pentru
obținerea asistenței financiare nerambursabile?

Companiile care doresc să-și extindă activitatea în
regiunile Ungheni și Cahul pot aplica conform condițiilor
prevăzute în Ghidul Aplicantului. Business-planul
depus la concurs trebuie să reprezinte explicit valoarea
adăugată pentru regiunile Ungheni și Cahul.

8

Sursele financiare din alte proiecte pot fi acceptate
drept cofinanțare?

Nu.

provizorii
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9
Poate depune dosarul o entitate înregistrată de mai
mulți ani, dar în ultimii ani a fost inactivă?

10
Dacă entitatea a înregistrat pierdere în anii
precedenți
(conform
situațiilor
financiare
înregistrează fie pierderi, fie deficit), este eligibilă
în accesarea suportului financiar?

11

Este eligibilă procurarea echipamentul medical din
contul asistenței financiare nerambursabile?

12

Propuneri de proiecte cu activități din domeniul
medical pot fi depuse pentru concurs?
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Companiile înregistrare în regiunile cheie pot depune
dosarele dacă întrunesc condițiile din Ghidul
Aplicantului.
Această condiție nu se regăsește în lista Costurilor neeligibile pentru Solicitanți și cererea de aplicare poate fi
depusă. Dacă propunerea va fi selectată, vor fi
solicitate suplimentar completări / clarificări privind
situația financiară nefavorabilă. Totodată, aplicantul își
va asuma cofinanțarea. Suportului financiar nu poate fi
utilizat pentru achitarea datoriilor, amenzilor,
penalităților și repartizarea profitului.
Nu. În cadrul concursului nu se acceptă achiziția
echipamentului medical specializat.
Da. Echipamentele care nu necesită certificări de la
organele medicale competente și au un obiectiv
medical specific, auxiliar sunt eligibile. Procurarea
echipamentul auxiliar pentru servicii socio-medicale
este eligibilă

Parteneri:

