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

Ediția 2022
Nr

ÎNREBARE

RĂSPUNS

Cofinanțare
1.

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
24 000 EURO, cofinanțarea din partea aplicantului nu
va fi mai mare de 24 000 EURO.

2.

Dacă contribuția proprie depășește semnificativ
suma contribuției de tip grant (max. 24000
EURO), care este regimul de aplicare a cotei
zero la TVA, scutirea de TVA cu drept de
deducere?

Puteți beneficia de scutirea de TVA cu drept de
deducere( TVA la cota 0%) pentru valoarea
cofinanțării care nu va depăși mărimea grantului
solicitat, adică max. 24 000 EURO contribuție proprie.
În așa fel, business-planul ce conține contribuție max.
de 24 000 EURO și finanțare nerambursabilă de max.
24 000 EURO va beneficia de TVA la cota zero la
suma totală a proiectului în mărime de 48 000 EURO.

3.

Contribuția proprie mai mare de 10%
micșorează șansele finanțării în cadrul acestui
Apel?

Contribuția proprie trebuie să fie cel puțin minimul
enunțat în apel pentru fiecare categorie (a se vedea
ghidul), dar nu ar trebui sa depășească valoarea
totală a grantului.

4.

Sursele financiare din alte proiecte pot fi
acceptate drept cofinanțare?

Nu.

5.

Poate fi luat un credit bancar pentru a acoperi
contribuția proprie de participarea în acest
program?

Da, dar Programul nu va poate oferi garanții pentru
aceste împrumuturi

Start-up, subdiviziuni, entități inactive
6.

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

Companiile înregistrare în regiunile cheie pot depune
dosarele dacă întrunesc condițiile din Ghidul
Aplicantului.

7.

Dacă compania înregistrată de mai mulți ani,
este inactivă de 5 ani, dar dorește să reînceapă
activitatea, la ce categorie trebui să aplice,
existent sau start-up?

Entitatea care nu poate prezenta ultimele 3 rapoarte
financiare anuale sunt calificate ca Start-up, doar că
trebuie să fie probată sistarea activității prin certificate
din partea serviciului fiscal de stat din raioanele Cahul
sau Ungheni
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8.

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

Această condiție nu se regăsește în lista Costurilor
ne-eligibile 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.

9.

Putem aplica pentru finanțare daca
subdiviziunea întreprinderii este înregistrată în
Ungheni/Cahul?

Da. Daca subdiviziunea este înregistrată în raioanele
Cahul sau Ungheni de cel puțin 3 ani și achită
impozite către bugetul local din regiunile cheie, atunci
aceasta este eligibilă pentru acest program.

10.

Dacă se acceptă aplicarea cu subdiviziune, cu
ce entitate se va aplica la program: cu
întreprinderea de bază sau cu subdiviziunea?

Subdiviziunea înregistrată de cel puțin 3 ani in raionul
Cahul/Ungheni este eligibila de a participa la concurs.

11.

Întreprinderea de bază este înregistrată în
Călărași, vecinătatea raionului Ungheni. O
subdiviziune care se va înregistra în Ungheni,
cu activitate in Călărași poate fi eligibila pentru
categoria start-up?

Sunt finanțate întreprinderile sau subdiviziunile
înregistrate și care desfășoară activitate in raionul
Cahul sau Ungheni pe ultimii 3 ani.

12.

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?

Extinderea afacerilor din alte regiuni nu este acoperită
in cadrul acestui concurs. Dar puteți participa ca
întreprindere nou creată în mediu rural (Categorie 2,
mediu rural). Indicați în mod explicit categorie în
aplicație și localitatea unde planificați înființarea
afacerii. În cazul în care sunteți selectați,
întreprinderea urmează a fi înregistrată până la
semnarea contractului de finanțare.

13.

Pot participa la Apel întreprinderile noi (start-up)
cu o experiență de până la 3 ani?

Întreprinderile noi, cu experiența de până la 3 ani pot
participa în cadrul acestui apel. De asemenea pot
participa persoanele fizice din zonele rurale ale
raioanelor Cahul și Ungheni, care vor înregistra
entitatea dacă sunt selectați în cadrul concursului.

14.

Care ar fi termenul maxim de înregistrare a unei
întreprinderi start-up?

Întreprinderile din zona rurala pot fi înregistrate și
ulterior aprobării deciziei cu privire la selectare. Este
suficientă și intenția de participare în cadrul acestui
concurs. Ce ține de zona urbană, întreprinderea ar
trebui sa fie deja înregistrată, și să aibă o activitate de
până la 3 ani

15.

Pot participa la Apel Gospodăriile Țărănești cu
activitate de până la un an?

Da, pot participa la categoria pentru afaceri start-up.
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16.

Dacă compania a fost înregistrată în urmă cu
1,5 ani dar nu a avut activitate până acum, am
putea participa pentru asistenta financiara?

Da, puteți aplica pentru categoria 2

17.

Daca compania va fi înregistrată in zona rurala,
dar va dezvolta activitatea in zona urbana, am
putea beneficia de asistenta financiara la
categoria start-up?

Da, daca activitățile de baza ale companiei vor fi
dezvoltate în zona rurală, create locurile de muncă și
vor avea impact asupra zonei în care a fost
înregistrată afacerea.

18.

Întreprinderea care are o activitate de mai mulți
ani, dar care recent a schimbat domeniul de
activitate poate fi eligibila? De exemplu, o
companie cu experiență în domeniul
construcțiilor dorește schimbarea, diversificare
afacerii în domeniul turismului. La ce categorie
trebuie să aplice?

Este importantă experiența generala de activitate a
companiei din momentul înregistrării ei in raioanele
Ungheni sau Cahul. Dacă aveți activitate de mai mult
de 3 ani aplicați la tipul de grant pentru companiile
existente, mai puțin de 3 ani – granturi pentru Startup.

Eligibilitate și procurări
19.

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.

20.

Întreprinderile înființate de stat pot participa la
acest apel?

Întreprinderile cu capital de stat, entitățile înființate de
APL, nu sunt eligibile pentru acest concurs.

21.

Companiile care au beneficiat de grant în prima
și a doua rundă a acestui concurs, pot aplica și
în cadrul acestui Apel?

Nu. Participanții care deja au beneficiat de acest tip de
asistență financiară nu pot participa la acest concurs

22.

Companiile care au participat la Apelul
precedent pot aplica la noul Apel?

Da, pot aplica companiile care au participat, însă doar
cele care nu au beneficiat de grant. Este important să
se aplice utilizând documentele de aplicare din apelul
curent

23.

Este eligibilă procurarea de utilaje noi pentru o
afacere care deja a beneficiat de asistență
financiara în cadrul altor proiecte, de la alți
finanțatori?

Da, doar în cazul procurării unor utilaje noi, diferite de
cele procurate deja. Nu se acceptă achitarea datoriilor
pentru utilaje deja procurate, sau achitate de către alți
donatori. Nu este acceptabilă dubla finanțare.

24.

Domeniile de activitate indicate in Ghidul
aplicantului vor avea prioritate in raport cu alte
domenii?

Prezentul apel nu este focusat pe domenii prioritare ci
impactul general al afacerii pentru economia regiunii și
aspectele enunțate în criteriile de evaluare.
Companiile care fac parte din lanțurile valorice
identificate pentru fiecare regiune sunt încurajate să
aplice la acest apel
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25.

Ce tip de întreprinderi pot aplica in cadrul
acestui proiect?

Pot aplica SRL-uri, întreprinderi individuale, gospodării
țărănești și orice alte tipuri de entități economice cu
capital privat înregistrate în conformitate cu legislația
Republicii Moldova. Condiția este ca ele sa fie
înregistrate in raioanele Cahul sau Ungheni.

26.

Care pot fi consecințele in cazul unui eventual
faliment al întreprinderii? Va trebui sa restituim
suma primita pentru finanțare?

Programul nu transfera bani, ci bunuri și oferă
consultanță și asistență tehnică extinsă ca să evităm
cazurile de faliment. Dacă apar situații de faliment,
atunci se va acționa în conformitate cu prevederile
legislației Republicii Moldova.

27.

Procurarea bateriilor solare ar putea fi eligibila?

Da, bateriile solare sunt bunuri eligibile. Solicitarea va
fi examinată în dependență de planul de afaceri
prezentat și criteriile prezentate în Ghidul aplicantului.

28.

Planul de afaceri prezentat în cadrul Apelului
precedent ar putea participa la noua rundă, sau
e nevoie de unul nou?

Da, puteți aplica repetat cu același plan de afaceri,
ținând cont de grila de evaluare pentru această rundă
și documentele de aplicare.

29.

Care din cele 2 solicitări ar putea fi mai eligibila,
un sistem de irigare sau achiziționarea de
tehnică agricolă?

Ambele. Mențiune: tractoare și autovehicule agricole
nu pot fi procurate în cadrul acestui program de
finanțare.

30.

Este eligibilă procurarea tehnicii agricole gen
moto coasă, stropitoare cu tun, boronă cu
discuri, freză?

Da, aceste echipamente sunt eligibile în cadrul acestui
concurs

31.

Procurarea de utilaj sanitar pentru dotarea unui
centru poate fi finanțat în cadrul programului?

Utilajul sanitar este eligibil în cadrul acestui apel, dar
va fi analizat în corelație cu scopul achiziționării
utilajului, planul de afaceri și criteriile de evaluare
prezentate în ghid.

32.

Procurarea de materie prima, stofe și textile, pot
fi finanțate în cadrul programului?

Nu. Mijloacele circulante nu pot fi acoperite în cadrul
acestui proiect.

33.

Construcțiile provizorii sunt eligibile pentru
finanțare? Construcțiile ușoare sunt eligibile?

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.) De specificat impactul asupra
mediului.

34.

Sunt eligibile construcțiile capitale?

Nu. Construcțiile capitale sunt bunuri imobile și
urmează înregistrarea cadastrală cu toate procedurile
prevăzute pentru bunurile imobile (terenuri și clădiri).
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35.

Construcția unei ferme de bovine ar putea fi
eligibila?

Clădirile și construcțiile nu sunt eligibile în cadrul
acestui proiect. Dotarea fermei cu echipamente și
achiziția de bovine ar putea fi finanțate în cadrul
proiectului.

36.

Vehiculele luate în locațiune, ar putea fi eligibile
în cadrul acestui program?

Nu sunt bunuri acceptate

37.

Dotarea unui parc de panouri solare, care ar
produce și vinde energie solară furnizorilor de
energie electrică ar fi eligibil să aplice la acest
program?

Da, fac parte din bunuri acceptate, urmează să fie
evaluate toate aspectele în conformitate cu Anexa 4
din Ghidul Aplicantului.

38.

Vreau să concretizez care sunt modalitățile
acceptate ca ofertă de preț? De ex: se va
accepta un screenshoot al emailului primit de la
compania vânzător?

La etapa aplicării ofertele sunt necesare pentru a avea
o înțelegere despre produse, o analiză a pieței și a
opțiunilor pe care le aveți, cât și o reflectare mai
exacta în cadrul planului de afaceri și modelului
financiar. Puteți prezenta atât oferte venite oficial, email, sau adresa filei de pe site unde sunt listate
prețurile.

39.

Este eligibilă procurarea echipamentul medical
din contul asistenței financiare nerambursabile?

Nu. În cadrul concursului nu se acceptă achiziția
echipamentului medical specializat.

40.

Propuneri de proiecte cu activități din domeniul
medical pot fi depuse pentru concurs?

Da. Echipamentele care nu necesită certificări de la
organele medicale competente și au un obiectiv
medical specific, auxiliar sunt eligibile. Procurarea
echipamentului auxiliar pentru servicii socio-medicale
este eligibilă
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