PEOPLE IN NEED (PIN)
ÎN MOLDOVA

str. Toma Ciorbă 20, of. 6
Chișinău

DEZVOLTAREA AGRICULTURII
ORGANICE ÎN




MOLDOVA

Începînd cu anul 2011 PIN susține dezvoltarea agriculturii organice în
Moldova. Scopul programului este de a ajuta fermierii locali în
producere conform principiilor agriculturii organice și în obținerea
prețurilor mai bune pentru producția lor prin certificare.
PIN depune eforturi pentru a crește capacitatea fermierilor și
cooperativelor organice, de a spori cererea produselor organice și de a
stabili o platformă de lucru pentru suport sistematic a agriculturii
organice în Moldova. Aceasta are loc prin instruirea fermierilor în
metodologia și abordările folosite în agricultura organică, prin susținerea
lor pentru a-și dezvolta afacerea, strategia și planurile de marketing, prin
organizarea excursiilor educaționale și zile a ușelor deschise la fermelemodele în Moldova și prin acordarea granturilor mici fermierilor.

„ONE WORLD IN SCHOOLS”




PIN implementează Programul „One World in Schools” în
parteneriat cu OWH TV Studio.
Din 2014 PIN a desfășurat instruiri în educația civică a
profesorilor în 31 de școli la subiectul cum să utilizeze filmele
documentare despre drepturile omului la lecții. La fel școlile
au fost dotate cu filme, materiale didactice și echipament
tehnic. Pînă în prezent PIN au oferit suport în formarea a 15
filme de club pentru elevi pe ambele maluri ale Nistrului și a
instruit liderii acestora.



Unul din noile proiecte a PIN-ului se concentrează asupra dezvoltării
și unificarării unui program educațional în viticultură (vinificație)
cooperînd în acest sens cu 3 colegii agricole, Ministerul Agriculturii
și Ministerul Educației.



PIN de asemenea are ca scop îmbunătățirea capacitatilor colegiilor
prin instruirea profesorilor și organizarea vizitelor de studiu în
Republica Cehă pentru ei.

PROIECTUL:
"UN NOU IMPULS PENTRU DEZVOLTAREA
AFACERILOR ÎN REGIUNEA DE NORD A MOLDOVEI"
PERIODA :
septembrie 2018 – decembrie 2019




PARTENERI:
“Agenția de Dezvoltare Regională Nord”
AO “Pro Cooperare Regionala”

BENEFICIARI:
 BI Soroca, BI Sîngerei, USARB, ZEL
 Asociații ale producatorilor agricoli, membrii acestora
 IMM-le din RDN
 ADR Nord, APL-urile din RDN

Rezultatul 1: Creșterea competitivității și a cifrei de
afaceri a IMM-urilor existente


Activitatea 1.1.1 Evaluarea nevoilor și cartografierea
actorilor din cel puțin 5 sectoare cu potențial
economic








Lapte
Carne
Fructe/legume
Textile
Auto

Activitatea 1.1.2 Instruiri pentru management și
membri (marketing, planuri de afaceri / strategii).



asistență tehnică și formare pentru crearea și funcționarea
asociațiilor
ateliere personalizate de instruire pentru îmbunătățirea
competențelor de afaceri și a competitivității companiilor membre
și a capacităților asociațiilor



Activitatea 1.1.3 Sprijinirea activităților asociațiilor





Sprijin financiar pentru activități selectate ale asociațiilor în etapele
inițiale ale funcționării acestora.
Acest lucru se va face sub formă de cofinanțare, în cazul în care
partea rămasă va fi finanțată de membrii asociației.

Activitatea 1.2.1 Furnizarea de micro-granturi pentru
membrii asociațiilor și IMM-uri din regiune
15 micro-granturi cu o sumă de până la 5.000 EUR (10 în 2018 și 5
în 2019).
 Principalele priorități: creșterea competitivității și a vânzărilor
companiilor.




Activitatea 1.3.1 Participarea la târguri, expozițiii
Sprijini financiar pentru activități selectate ale asociațiilor în etapele
inițiale ale funcționării acestora.
 Acest lucru se va face sub formă de cofinanțare, în cazul în care
partea rămasă va fi finanțată de membrii asociației.




Activitatea 1.3.2 "Programul furnizorilor locali" Conectarea furnizorilor locali la piețele internaționale


crearea unui parteneriat semnificativ între IMM-urile din regiune și
potențialii lor parteneri, în principal din Zona Economică Liberă Bălți
(FEZ).

Rezultatul 2 Crearea de noi IMM-uri și încurajarea
inovațiilor și ocupării forței de muncă în regiune


Activitatea 2.1.1 Crearea capacităților, îndrumarea,
coaching-ul companiilor existente în incubatoare








Planificarea și marketingul afacerilor
Instruiri sectoriale
Consultări de afaceri:
Training-uri de start-up

Activitatea 2.1.2 Parteneriatul JIC sau al unui alt BI ceh
cu incubatorul din Bălți


exemplu de bună practică pentru a sprijini întreprinderile
inovatoare din regiune prin servicii atât pentru antreprenorii
aspiranți (start-ups), cât și pentru cei cu experiență (scale-up-uri)



Activitatea 2.2.1 Furnizarea de micro-granturi pentru
IMM-uri și start-up-uri de la incubatoare din regiune




Activitatea 2.3.1 Conectarea învățământului superior cu
sectorul de afaceri




15 micro-granturi în valoare de până la 5.000 EUR (10 în 2018 și 5 în
2019). Grupul țintă de micro-granturi sunt companiile de la
incubatoarele de afaceri (Soroca, Sângerei și Bălți) și noile
întreprinderi din regiune.

identifica potențialele legături între programele de studii existente
ale universităților și întreprinderile din regiune, pe baza experienței
JIC și a altor BI.

Activitatea 2.3.2 Programe de stagiu
5 stagii pe an
 companiile selectate vor primi o instruire cum să facă stagiul în mod
corespunzător.
 Proiectul va sprijini financiar o parte din costurile stagiilor - 60%.


Rezultatul 3 Crearea de capacități tehnice pentru
asistență suplimentară pentru IMM-urile din regiune


Activitatea 3.1.1 Consolidarea capacităților angajaților
ADR Nord









Activitatea 3.1.2 Crearea unui centru de informare la
ADR Nord




- Oportunitățile DCFTA și impactul acesteia asupra regiunii
- Accesul pe piață al mărfurilor
- Standarde tehnice pentru bunurile industriale / agroalimentare
- Achiziționarea siguranței alimentare
- Contextul macroeconomic și asistența financiară
- Crearea de parteneriate între companiile din UE și Moldova.

Scopul principal al serviciilor oferite de centru va fi consultanța
pentru IMM-uri privind DCFTA, cadrul legislativ, oportunitățile de
afaceri din regiune, certificarea calității ISO, certificarea ecologică
pentru fermieri și producători.

Activitatea 3.1.3 Auditul internațional al ADR Nord



Activitatea 3.2.1 Studii de fezabilitate a proiectelor de
investiții în regiune




Activitatea 3.3.1 Consolidarea capacităților APL




Pe baza evaluării și evaluării nevoilor regiunii privind dezvoltarea
economică și specializarea, vor fi selectate 2 proiecte / domenii de
studii de fezabilitate care urmează să fie elaborate.

În fiecare an vor fi organizate traininguri privind DCFTA,
consultarea de bază, cadrul legislativ privind înființarea unei
companii private, pentru cel puțin un reprezentant din fiecare APL
din regiune.

Activitatea 3.3.2 Canal de informare între ADR și APL


APL vor primi buletin lunar cu informații proaspete despre mediul de
afaceri din regiune. Buletinul informativ va conține toate informațiile
necesare cu privire la noile oportunități de afaceri, târguri / expoziții
din regiune, modificări legislative, investiții străine, oferte de
parteneriat etc. Buletinul informativ va fi difuzat în format
electronic.

MULȚUMIM!

