Ocnița
Briceni

Dondușeni
Soroca
Drochia
Florești
Rîșcani
Șoldănești
Bălți
Glodeni
Sîngerei Rezina
Fălești
Telenești
Orhei
Dubăsari
Ungheni
Călărași
Criuleni
Strășeni
Nisporeni CHIȘINĂU
Anenii Noi
Hîncești Ialoveni
Leova

Cimișlia

Căușeni
Ștefan Vodă

Basarabeasca
Cantemir
Găgăuzia
Taraclia
Cahul

Proiectul urmează a fi implementat în perioada 2017–2023. Aria de implementare a Proiectului: teritoriile controlate de Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău și Bălți. Întreprinderile care sunt înregistrate în or. Chișinău sau Bălți pot deveni
Beneficiari ai Proiectului dacă prezintă certificatul de înregistrare a subdiviziunii în localitățile rurale în care se desfășoară afacerea.

ProiectuldeRezilienţăRurală(PRR),finanţatdeFondulInternaţional
pentruDezvoltareaAgriculturii(IFAD)șiFondulfiduciaralProgramuluideadaptarepentrumiciiproducători,implementatdecătreUnitateaConsolidatăpentruImplementareaProiectelorIFAD,esteconceput
pentruaîmbunătăţiniveluldetraialpopulaţieiruraledinRepublica
Moldovașiareducesărăcia.

IntervenţiileProiectuluivizeazăaspectedeasistenţălamăsurilestructuraleaplicateînagricultură,reducereafluxuluidemigraţiedinzona
rurală, creșterea veniturilor populaţiei sărace din zona rurală și asigurareacreșteriiveniturilorfermierilorșiîntreprinderilorasistatede
proiect,siguranţașisecuritateaalimentară,vulnerabilitatealaschimbărileclimaticeșisporireacompetitivităţii.

UnadincomponenteleProiectuluiestedeaoferisuportinvestiţional
întreprinderilorpubliceșiprivateînactivităţiledereabilitareecologică,careaumenireadeareduceriscurilelegatedeschimbărileclimatice,câtșideaîmbunătăţiserviciileecosistemicepentruagricultură.Restaurareaînvelișuluinaturaldevegetaţie,restabilireaproductivităţii
terenurilordegradateșiasigurareaprotecţieizonelordecaptareaapei
potcontribuilasporireagraduluiderezistenţăacomunităţilorrurale,
aterenuriloragricole,câtșiaecosistemelorlaschimbărileclimatice.

ÎncadrulProiectuluideRezilienţăRuralăvafioferitsuportfinanciar
pentrususţinereaactivităţilorderestauraresauînfiinţareaperdelelor/fâșiilor forestiere de protecţie a terenurilor agricole, bazinelor și
rezervoarelor de apă. Aceste măsuri vor contribui la îmbunătăţirea
producţieiagricole,darșiafactorilordemediulanivelulfermei/întreprinderii,aducândavantajeeconomice,socialeșidemediu.

GRANTURIPENTRUADAPTAREAFERMIERILORLASCHIMBĂRILECLIMATICE

Edineț

GRANTURI PENTRU TEHNICĂ ȘI ECHIPAMENT AGRICOL
BENEFICIARI:
Întreprinderile înregistrate suboriceformăorganizatorico-juridică,carepracticăactivităţiagricolesaudeprocesareaproducţieiagricoleînzonaruralădin
RepublicaMoldova,cuexcepţiaunităţilorcareauactivitateînorașeleChișinăuși
Bălţi.
Cooperativele carepracticăactivitatedeîntreprinzătorîndomeniulagriculturii.
VALOAREA GRANTULUI:
Pentru întreprinderi –70%dincostulinvestiţiei,darnumaimultde

5 000 dolari SUA

Pentru cooperative –50%dincostulinvestiţiei,darnumaimultde

15 000 dolari SUA

INVESTIȚII ELIGIBILE:
1) Echipamente la implementarea tehnologiei eficiente de irigarea micropresurizată:
a) Sistemdeirigareprinpicurarepesolsausubsol,carevaincludecelpuţin3
componentedesistem(pompe,filtredenisipsaucudiscuri,dozatoarepentru
îngrășăminte,injectoarepentrusoluţiilelichide,conductăprincipală,liniide
picurare,accesorii,etc);
b) Reţeadeirigareprinaspersiuneînsetcuţeavășiaspersoare,manualpermutabilepecâmp;
c) Injectoarepentrusoluţiilichidedefertilizanţi;
d) Aparate,utilaje,senzoridesistemlamăsurareaumidităţiidinaerșisol;
e) Folie de plastic, materiale agro-textile pentru mulcirea spaţiilor în rând la
culturiledefructeșistruguridemasă.
2) Echipamente pentru agricultura conservativă:
a) SemănătoareNo-till,Mini-till,Strip-till;
b) Cultivatorcizel(scarificator);
c) Decompactor/subsolierpentruafânareaspaţiuluidintrerânduripentruculturileperene(fructeșistruguridemasă);
d) Mașinidecositiarbaprintrerânduridinplantaţiiledelivezi,viișifâneţe;
e) Tocătoarepentrufărâmiţareadeșeuriloragricole.
3) Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
4) Folii reflectorizante pentru îmbunătățirea calității fructelor în livezi;
5) Echipament anti-îngheț;
6) Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe
construcțiile din zona de producție;
7) Sistem de ventilație activă pentru zonele de producere agricolă;
8) Investiții în infrastructura post-recoltare și de valoare adăugată a produselor:
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a) Echipamentestaţionaresaumobiledepre-răcireaproducţieiagricoleperisabile(caresealtereazărapid)înaintedelivraredincâmp:fructe,legume,
pomușoare și struguri de masă (cu excepţia autorefrigeratoarelor pentru
transportareaproducţiei);
b) Echipamentdeuscareșideshidratarepebazădeenergiesolarăsaualtăenergieregenerabilă.

9) Echipament de producere a energiei regenerabile (energiasolară,bio,hidro
șiavântului)înzonadeproducereșipentruutilizareaînprocesuldeproducereagricolăsauprocesare;

10) Stații agrometeorologice;

11) Construcții și amenajări pentru protejarea animalelor de temperaturi extreme (șoproaneacoperitecuplase,pânzădecortpentruumbrirepepășunile
deschise;plantaţiidearboriîngruppentruumbrăpepășuniledeschise,etc.).
12) Alt echipament care nu este specificat, dar care are legătură directă cu
rezilienţalaschimbărileclimaticeînfazadeproducereprimarășideprocesareaproduseloragricolelanivelulîntreprinderii;
13) Mașini și utilaje folosite în sistemul de producere a culturilor organice:
a)

b)

c)

mașinipentrudistribuireaîngrășămintelororganice;
echipamentdeproducereacompostului;

cultivatoarecuarzătoarepentrucombatereaburuienilor.

14) Alte mașini și echipament specifice pentru aplicarea în sistemul de agricultură ecologică;
15) Sere.
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE:
• Sădeţinăterenagricol(înproprietatesau/șiînarendă)numaimultde25ha
pentruaccesareaechipamentuluimenţionatînpunctele1),3)–15)șinumai
multde500hapentruaccesareaechipamentuluimenţionatînpunctul2);

• Săaibăcelpuţinunandeactivitate,confirmatăprinraportfinanciar,avizat
deorganeleabilitate;

• Să deţină certificat de producere ecologică sau de conversie, eliberat de un
organnaţionalsauinternaţionaldecertificare(valabilpentruinvestiţiileeligibileindicateînpunctul13));
• Sădispunădesursesuficientepentrucontribuţiaproprie;
• Sănuaibădatoriilabugetuldestat;

• Sămenţinăevidenţacontabilăpentrutoatetranzacţiileșioperaţiunileefectuateînconformitatecuprocedurileșistandardeledecontabilitateacceptate.
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GRANTURI PENTRU ÎNFIINȚAREA SAU REABILITAREA PERDELELOR
DE PROTECȚIE
BENEFICIARI:
Întreprinderile înregistrate suboriceformăorganizatorico-juridică,care
desfășoarăactivităţiagricoleînzonadeimplementareaProiectului.
Autoritățile Publice Locale (APL):Fiecarelocalitatedincadruluneiprimăriiaredreptulsăapliceindividuallaconcursulprivindsolicitareadegrant.

Instituțiile publice: institutedecercetări,universităţi,colegiidespecialitate,etc.
VALOAREA GRANTULUI

Înființarea perdelelor de protecție –echivalentulmaxim

30 000 dolari SUA

pentrumaxim10hectare
saupânăla3000 dolari SUA perhectar.

Reabilitarea perdelelor de protecție –echivalentulmaxim

13 000 dolari SUA

pentrumaxim10hectare
saupânăla1 300 dolari SUA perhectar.

INVESTIȚII ELIGIBILE

1) Perdele de protecție –unulsaumaimulterânduridespeciidearboriși/
sauarbuștiplantatelaoanumitădistanţăunelefaţădealtelecuscopulde
aprotejaculturileagricole,solul,animalele.

2) Perdele riverane de protecție a apelor –reprezintărânduridecopaci,
arbuști și vegetaţie ierboasă plantată de-a lungul malului râului sau
râuleţuluipentruaprevenieroziuneasoluluișipoluareafluviuluideapă.
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3) Plantații agrosilvice –plantaţiispeciisilvicelemnoase,arborișiarbuști
fructiferi,inclusivspeciisălbatice,pentrureîmpădurireașireabilitarea
habitatelor,restabilirealuncilorinundabileșiazonelorumede,precumși
pentruimplementareapracticiloragrosilvicecumarfipășunileîmpăduriteșiintercalareaculturiloragricolecurânduridearbori.
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE:

• Întreprinderilesădeţinăînproprietatesau/șiarendă(peuntermende
celpuţin25ani)perdeledeprotecţiecarenecesităreabilitaresauteren
pentruînfiinţareaperdelelornoideprotecţie.

• APL-urilesădeţinăînproprietateperdeledeprotecţiecarenecesităreabilitaresauterenpentruînfiinţareaperdelelornoideprotecţie.

• Contribuţiabăneascăabeneficiaruluivaconstituicelpuţin10%dincostultotalalinvestiţiei.
• Angajamentulbeneficiaruluidealualaevidenţășiîntreţineplantaţiaforestierădeprotecţiepeoperioadăde3ani.

• Experienţă de cel puţin un an în domeniul producerii agricole valabilă
doarpentruîntreprinderileagricole.
AVANTAJE

• Asigurăcaptarea,infiltrareașipăstrareaapeiînarie;

• Contribuielareducereapericoluluideerodareasolului;
• Îmbunătăţeștestructurașifertilitateasolului;

• Contribuie la crearea unui climat favorabil pentru culturile agricole, în
termenidetemperaturășiumiditate;
• Protejeazăculturileagricoleîmpotrivavântului;

• Oferăhabitatșihranăpentrupăsărileșianimalelecarecombatdăunătoriiculturiloragricole,astfelsereducelaminimumnecesitateautilizării
pesticidelor.
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BENEFICIARI
Întreprinderile înregistrate suboriceformăorganizatorico-juridică,care
desfășoarăactivităţiagricoleînzonadeimplementareaProiectului.
Autoritățile Publice Locale (APL):Fiecarelocalitatedincadruluneiprimăriiaredreptulsăapliceindividuallaconcursulprivindsolicitareadegrant.

Instituții publice: institutedecercetări,universităţi,colegiidespecialitate,
etc.
VALOAREA GRANTULUI

Reabilitarea și înființarea învelișurilor de ierburi –echivalentulmaxim

7000 dolari SUA

pentrumaxim10hectare
saupânăla700 dolari SUA perhectar.

INVESTIȚII ELIGIBILE

1) Înierbarea plantațiilor multianuale –plantareaierburilorpereneînintervaluldintrerânduriînviișilivezicuincludereacanalelordedrenajși
aplicareaaltorpracticicarecontribuielareducereașiprevenireaeroziuniisoluluișilaconservareaumidităţiișifertilităţiisolului.

2) Înierbarea pășunilor comunale – plantarea ierburilor perene pe terenurilepășunilorcomunaleexistente,carenecesitămăsuridereabilitare
saupecareseintenţioneazăsăfieînfiinţatenoipășunipentrupășunatul
animalelorsaupentruproducereafânului.
3) Reabilitarea terenurilor degradate – plantarea ierburilor perene pe
terenurile degradate cu scopul de a combate eroziunea și pierderea
productivităţiisolului.Degradareaterenuluipoateficauzatădeeroziuneapluvialăsaueoliană,careduclapierdereastratuluifertildesoldela
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suprafaţă,câtșilapierdereanutrienţilor,faciliteazăsalinizareasolului,
degradareafizicăprininundaţiișidegradareachimică,etc.

4) Îmbunătățirea/decontaminarea terenurilor poluate – proceduri
carepermitameliorareaterenurilorpecareanterioraufostdepozitate
îngrășămintechimice.Acestelucrărivorcuprindeacţiunidereabilitare
aterenurilorprincurăţarededeșeuri,renivelarealorșiînierbireacuierburisauarboriforestieri,astfelprevenindu-sepoluareabazinelordeapă
înurmascurgerilordelasuprafaţasolului.
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE:

• Întreprinderilesădeţinăînproprietatesauarendă(minim5ani)teren
agricoldestinatfolosiriiîncalitatedepășunicarenecesitămăsuridereabilitare sau a terenului pe care urmează să fie înfiinţate învelișuri de
ierburi.

• APL-urilesădeţinăînproprietatepășunicomunalecarenecesităreabilitaresauaterenuluidegradatpecareurmeazăsăfieînfiinţateînvelișuri
deierburi.

• Contribuţiabăneascăabeneficiaruluivaconstituicelpuţin50%dincostultotalalinvestiţiei.
Nu sunt eligibile pentru obținerea grantului terenurile agricole ce sunt înierbate doar cu o singură cultură furajeră (ex. lucernă, trifoi etc.)
AVANTAJE
• Contribuielaprevenireașicombatereaeroziuniisolului;
• Previnepoluarearâurilorșiabazinelordeapă;
• Contribuielasporireaproductivităţiisolului;

• Amelioreazăcalitateaterenurilordepășunat;
• Regenereazăterenurilecontaminate;

• Previneinundaţiileșialunecăriledeteren.
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GRANTURIPENTRUSPORIREAREZILIENȚEILASCHIMBĂRILECLIMATICEPRININVESTIȚIIPRODUCTIVE
ÎNINFRASTRUCTURARURALĂȘISISTEMELEAGRICOLE

GRANTURI PENTRU ÎNFIINȚAREA SAU REABILITAREA ÎNVELIȘURILOR
DE IERBURI

BENEFICIARI
Grupul-client,carepoatebeneficiadeasistenţăfinanciarăurmeazăafiformat doar din persoane juridice care practică activităţi agricole în spaţiul
rural:
Întreprinderi
mici și mijlocii

Gospodării țărănești

Grupuri de
producători

VALOAREA GRANTULUI

200 000 dolari SUA
INVESTIȚII ELIGIBILE
Construcția rețelelor de alimentare cu apă pentru irigare vor include:
conducta de aprovizionare de apă de la sursă până la câmp, bazin de acumulare/stocareaapei(lanecesitate),staţiedepompare(lanecesitate),care
vaofericondiţiilenecesarepentruînfiinţareaculturilorcuvaloareînaltăși
adoptareapracticilordeirigarecueconomisireaapeiînzoneleagricole;
Construcția/reparația segmentelor de drum și poduri (pentruaasigura
accesulîntoatecondiţiilemeteorologicelazoneledeproducereagricolășila
întreprinderiledeprelucrareaproduseloragroalimentare);

Construcția/reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare (pentruaasigura,înexclusivitate,folosireaapeilairigareșica
sursădeapapentruanimaleledomesticeșisălbatice).
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CONDIȚIILE DE FINANȚARE ȘI EVALUARE
9 Obiectuldeinfrastructurăpentrucaresesolicităfinanţaretrebuiesăfie
labilanţulPrimăriei

9 Grupul-clienttrebuiesăfieformatdincelpuţin4agenţieconomici

9 Contribuţiaminimăsolicitatădinparteabeneficiarilorvafinumaiînnumerarîndependenţădetipulinfrastructurii:
CONTRIBUȚIA MINIMĂ SOLICITATĂ DIN PARTEA BENEFICIARILOR:

1. Reţeledealimentarecuapăpentruirigare

• Beneficiariicareparticipăpentruprimadată*celpuţin15%(inclusiv
pânăla7%dinContribuţiaAPL)

• SolicitanţiidinGrupulclientcareaubeneficiatanteriordeinvestiţiiîn
infrastructură,finanţaţidinproiecteleUCIP-IFADcelpuţin30%(pentruadouaparticipare,inclusivpânăla15%contribuţiaAPL)

• Grupulclientcareestelaceade-atreiaparticiparecelpuţin50%(inclusivpânăla25%dincontribuţiaAPL)dinvaloareatotalăestimată
ainvestiţiei.

2. Segmente de drum și pod cel puţin 50% (inclusiv până la 35% din
contribuţiaAPL).

3. Iazurisaulacuridecaptareaapeipentruirigarecelpuţin10%(inclusiv
pânăla5%dincontribuţiaAPL).
*Notă: Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat niciodată anterior de acest tip de infrastructură va fi considerată ca o cerere de
participare pentru prima dată(cu contribuția de 15%), chiar dacă APL a mai
beneficiat anterior de proiecte precedente finanțate de UCIP-IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare
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CREDITEINVESTIȚIONALEPENTRUDEZVOLTAREAAFACERILOR

GRANTURI PENTRU SPORIREA REZILIENȚEI LA
SCHIMBĂRILE CLIMATICE PRIN INVESTIȚII PRODUCTIVE
ÎN INFRASTRUCTURA RURALĂ ȘI SISTEMELE AGRICOLE

CREDITE PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII

CREDITE PENTRU TINERII ANTREPRENORI

BENEFICIARI:

AVANTAJELE
ACCESĂRII CREDITELOR
DIN RESURSELE IFAD

9 ScutireadeTVAcudrept
dededucerepentrulivrăriledemărfurișiservicii
efectuatepeteritoriul
ţăriișifacilităţilefiscale
șivamalepentrubunurile
importateprocuratedin
resurseleProiectului.
9 Crediteinvestiţionalepe
termenmediușilung.
9 Dobândaanualăefectivă
(DAE)avantajoasă.
9 Comisioanelimitate.

Crediteleinvestiţionalevorfidirecţionate,prinintermediulinstituţiilorfinanciarepartenerecătreÎntreprinderileMicișiMijlocii(ÎMM)caredorescsă
efectuezeinvestiţiiînariadeimplementareaProiectului.
BeneficiarieligibilipotfiÎMMcare:
• suntfondateșiadministratedecetăţeniaiR.Moldovașiactiveazăînbaza
proprietăţiiprivate;
• suntînregistrateconformlegislaţieiR.Moldovacasubiecţiaiactivităţii
deantreprenoriat,suboriceformăorganizatorico-juridică;
• menţinevidenţacontabilășiprezintălatimprapoartelefinanciare.
Suma maximă a contribuției IFAD și activitățile eligibile
echivalentul a max.

250 000 dolari SUA

Producerea, depozitarea, sortarea, prelucrarea, procesarea, ambalarea
producţiei agricole vegetale și animaliere, plantaţii multianuale,  servicii
pentruagriculturășiagroturism
SURSE DE FINANȚARE:

25%

75%
VALOAREA
INVESTIȚIEI
100%

BENEFICIARI:
EligibilesuntÎntreprinderileMicișiMijlociicare:
• suntfondateșiadministratedecetăţeniaiR.Moldovașiactiveazăînbaza
proprietăţiiprivate;
• suntînregistrateconformlegislaţieiR.Moldovacasubiecţiaiactivităţii
deantreprenoriat,suboriceformăorganizatorico-juridică;
• menţinevidenţacontabilășiprezintălatimprapoartelefinanciare;
• auocotădeparticipareatinerilor(18–35ani)decelpuţin50%dincapitalulîntreprinderii;
• activeazăînariadeimplementareaProiectului.
Suma maximă a contribuției IFAD și activitățile eligibile
echivalentul a max.

100 000 dolari SUA
pentruactivităţiagricoleșinon-agricole
SURSE DE FINANȚARE:

10%

90%
VALOAREA
INVESTIȚIEI
100%

BANCA
BANCA

80% 20%

Contribuţia
beneficiarului

Resurseatrase

20%

pânăla
din
contribuţiaIFAD
potfiutilizate
pentruprocurarea
mijloacelorcirculante
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Beneficiarul
poatecontribui
cumijloacebănești
saubunuri
materiale

90% 10%

Contribuţia
beneficiarului

Resurseatrase

20%

pânăla
din
contribuţiaIFAD
potfiutilizate
pentruprocurarea
mijloacelorcirculante

Beneficiarul
poatecontribui
cumijloacebănești
saubunuri
materiale
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TERMENUL CREDITULUI:
max.–8ani
Inclusivperioadădegraţiemax.–4ani
PROCEDURA DE FINANȚARE

Antreprenorulestimeazănecesaruldefinanţarea
investiţiei;

Antreprenorul identifică Banca parteneră și analizeazăcondiţiiledefinanţare;

Antreprenorulpregăteștedosarulpentrufinanţare.
ListadedocumentesevasolicitadelaBancă;

Antreprenorul elaborează planul de afaceri (întreprinderile fondate de tineri antreprenori pot beneficia de asistenţă financiară pentru elaborarea
planuluideafaceri,înproporţiede75%dincostul
acestuia);
Bancaevalueazădosarulși,dacătoatecondiţiile
suntrespectate,aprobăcerereașitransmite
dosarulspreexaminarelaProiect;

Dosarulrecepţionatesteexaminatșidacăcondiţiile
eligibilesuntîndeplinite,resurselefinanciaredin
ProiectsuntdebursatelacontulBăncii;

Bancadeburseazăresurselelacontulsolicitantului
decredit.
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NOTIȚE:

