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Citește istoriile de succes:

PORTOFOLIUL EU4BUSINESS

În 2019

27

67%

de proiecte

144,13

milioane EUR:

CE SPRIJIN ACORDĂ UE
IMM-URILOR DIN MOLDOVA?

Distribuția
după tipuri de
intervenție:
20%

suma totală a sprijinului
acordat de UE

EU4Business este o inițiativă-umbrelă a Uniunii Europene care cuprinde
toate activitățile UE de sprijinire a IMM-urilor din cele 6 țări membre ale
Parteneriatului estic – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova
și Ucraina.

Servicii de dezvoltare
a afacerilor
sau 96,97
milioane EUR

13%

Mediul propice
afacerilor
sau 19,13
milioane EUR
Acces la finanțare
sau 28,03
milioane EUR

REZULTATELE EU4BUSINESS ÎN CIFRE

19.531
În 2019

IMM-uri
sprijinite

21.930

noi locuri de muncă
create

28,71% deținute de
femei

Acces la finanțare:
credite concesionare acordate
prin intermediul băncilor
naționale
microfinanțare pentru
întreprinderile casnice
granturi mici pentru IMM-uri
instruirea personalului băncilor
naționale pentru a oferi servicii
mai bune IMM-urilor
instruirea IMM-urilor în domeniul
alfabetizării financiare

Servicii de dezvoltare
a afacerilor:
oferirea consilierii directe și
instruirii IMM-urilor
instruirea și consolidarea
capacităților organizațiilor de
suport a afacerilor (BSO) din țară
crearea incubatoarelor de afaceri
pentru start-up-uri
dezvoltarea unor clustere de
întreprinderi pentru sprijin reciproc
și dezvoltare
sprijinirea guvernelor în
identificarea unor noi piețe
consolidarea capacităților
organizațiilor de promovare a
exporturilor

Mediul propice
afacerilor:
promovarea reformei de
reglementare și a celor mai bune
practici
consolidarea capacităților
factorilor de decizie și
autorităților de reglementare
încurajarea dialogului
public-privat
informarea întreprinderilor
despre procesele de reformă și
reguli/proceduri

+14,9

%

majorarea numărului
de angajați în IMMurile sprijinite de UE

+22,35

%

rata înregistrată de
creștere a cifrei de
afaceri a IMM-urilor

+4,31

IMM-uri sprijinite de
UE care au efectuat
exporturi

%

+3

%

IMM-uri sprijinite
de UE care și-au
majorat exporturile

345
milioane EUR

venituri suplimentare
generate de IMM-uri

REZULTATE ÎN FUNCȚIE DE PILONI
În 2019

ACCES LA
FINANȚARE

SERVICII DE
DEZVOLTARE
A AFACERILOR

MEDIUL
PROPICE
AFACERILOR

411
IMM-uri au primit
credite

Dezvoltarea
capacității a

5

organizații de sprijinire
a afacerilor

25,1%
au fost acordate
IMM-urilor
deținute de femei

85,8

210.000

6

milioane EUR

EUR

valoarea totală
a creditelor

valoarea medie a
unui credit

instituții financiare
partenere sprijinite

18.902
servicii de consultanță
prestate IMM-urilor

12

63

legi, politici și
reglementări revizuite

evenimente de dialog
public-privat desfășurate

27,5%

deținute de
femei

Dezvoltarea
capacităților a

67

instituții de stat

ISTORII DE SUCCES

Fabrica de îmbrăcăminte
Vasconi din Moldova a
reușit să se dezvolte grație
unui credit

Ponti, producătorul de
textile din Moldova, își
diversifică strategia de
marketing

VASCONI, o fabrică de
îmbrăcăminte din Moldova, a
primit un credit de 20.000 de euro
de la BERD și EU4Business, ceea
ce a contribuit la transformarea
companiei pe parcursul câtorva
ani într-o întreprindere modernă și
tehnologizată, cu 114 angajați.

Ponti, o cunoscută companie
producătoare de textile din
Moldova, a reușit să elaboreze
o strategie reușită de marketing
cu sprijinul BERD și EU4Business.
După finalizarea proiectului la
începutul lunii martie 2020, Ponti
și-a majorat numărul de angajați și
cifra de afaceri cu 55%.

Сitiţi articolul complet

Сitiţi articolul complet

Apicultura a fost însușită de
o femeie din satul Sipka
Natalia Porhun, proprietara unei
afaceri apicole din Moldova,
a primit sprijin financiar de la
PNUD și EU4Business pentru
achiziționarea echipamentului
mobil pentru extragerea mierii.
Acest echipament înlocuiește
munca a trei persoane și
a contribuit la creșterea
considerabilă a productivității.
Actualmente, dna Porhuh poate
aduna până la 800 de kilograme
de miere pe zi.
Сitiţi articolul complet

Măsuri de sprijin
în perioada pandemiei
de COVID-19

1.500 de porci fericiți pe
râul Nistru, grație unui
grant oferit de UE

Un producător de jucării își completează
producția cu EIP pentru medicii din
Moldova

Un grant oferit de PNUD și
EU4Business l-a ajutat pe Vitali
Radulov să-și transpună ideea în
practică. Cu un grant în valoare
de 10.000 de euro, tânărul fermier
a cumpărat din Olanda o rasă
specială de porci cu conținut
scăzut de grăsimi. Când și-a
început afacerea, avea 120 de
porci. Astăzi, ferma sa se poate
mândri cu 1.500 de capete.

Igor Hîncu, fondatorul companiei de jucării EduJoc, a primit un grant de
la UE și PNUD pentru achiziționarea unui dispozitiv de tăiere cu laser în
urmă cu patru ani. Acest lucru i-a permis să-și extindă afacerea. Astăzi, el
folosește acest echipament pentru a contribui la combaterea COVID-19.
În decurs de 2 săptămâni, compania sa a produs 24.000 de viziere și le-a
distribuit la 200 de spitale, secții de poliție și alte instituții care se află în
prima linie de luptă împotriva COVID-19. EduJoc a produs, de asemenea,
boxe speciale pentru pacienții din secțiile de terapie intensivă, pentru a
reduce riscul de transmitere a virusului.
Сitiţi articolul complet

Сitiţi articolul complet
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