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GRANTURI PENTRU TINERII ANTREPRENORI, BENEFICIARI AI PROGRAMELOR 
IFAD V ȘI IFAD VI, PENTRU RAMBURSAREA CHELTUIELILOR AFERENTE 

ACTIVITĂȚILOR DE PROMOVARE A COMPANIEI 
 

Tinerii antreprenori, beneficiari ai programelor IFAD V și IFAD VI, sunt invitați să depună cereri  de 
finanțare privind  acordarea granturilor nerambursabile pentru compensarea parțială, în mărime de 
50 la sută, a cheltuielilor suportate de tinerii antreprenori, , pentru serviciile de promovare a 
companiei și a produselor acesteia. 
 

Activitatea face parte din seria măsurilor de susținere post-creditare și de îmbunătățire a nivelului de 
competitivitate și marketing a întreprinderilor gestionate de tinerii antreprenori, beneficiari ai 
programelor IFAD V și IFAD VI. 

1. Activitățile eligibile pentru finanțare: 

1.1 Design-ul grafic al logo-ului 

1.2 Design-ul  și imprimarea etichetelor pentru produs 

1.3 Design-ului și imprimarea panoului publicitar 

1.4 Elaborarea și imprimarea atributelor stilului corporativ (mape, blanchete de firmă, cărți de vizită) 
etc. 
1.5 Elaborarea și imprimarea flaiere-lor și broșurilor promoționale 

1.6 Design-ul mărcii comerciale 

1.7 Înregistrarea mărcii comerciale 

1.8 Crearea paginii Web 

1.9 Participarea   la   expoziții   și   târguri   de   produse(arenda   spațiului   expozițional,   taxa     de 

participare). 

2. Beneficiarii eligibili: 

2.1. Beneficiarii eligibili pentru obținerea granturilor pot fi: 

2.1.1 întreprinderile tinerilor antreprenori –beneficiari de credite cu porțiune de grant finanțațe în 
cadrul programelor IFAD V și IFAD VI. 
2.1.2 întreprinderile tinerilor antreprenori –beneficiari de credite cu porțiune de grant finanțațe prin 
intermediul AEÎ în cadrul program-lui IFAD VI. 

2.2. Nu vor fi eligibile întreprinderile care: 

2.2.1 se afla in proces de lichidare, insolvabilitate sau incapacitate de plată; 

2.2.2 au datorii la bugetul de stat; 

2.2.3 au modificat acționarii/fondatorii/membrii cu includerea persoanelor cu vîrstă ne- eligibilă la 
data modificării. 

3. Condițiile de acordare a grantului 

3.1 UCIP-IFAD va acorda un grant, în mărime maximă cumulativă de 50 000 lei per beneficiar, sub 
formă de rambursare a cheltuielilor efectuate pentru activitățile eligibile de promovare a companiei si 
a producesor acesteia. 
3.2 Grantul  se  acordă  pentru  acoperirea  parțială(50:50)  a  cheltuielilor  efectuate  de     Beneficiar 

pentru activitățile de promovare enumerate in art.I „Activități eligibile pentru finanțare”. 
3.3 Cheltuielile vor fi rambursate doar la prezentarea documentelor confirmative menționate în art V 

de mai jos. 
3.4 Un  beneficiar  poate  solicita  rambursarea  cheltuielilor  pentru  unul  sau  mai  multe  tipuri   de 
activități din cele enumerate mai sus, în limita sumei maxime de 50 000 lei. 
3.5 Vor beneficia de grant doar întreprinderile care vor demonstra o creștere medie pentru anii 



următori celui în care întreprinderea a fost finanțată din resursele financiare ale Programelor IFAD a 
cifrei de afaceri (volumul de vînzări) de cel puțin 10% comparativ cu datele raportului financiar 
prezentat la dosarul pentru finanțare. 
3.6 Nu vor fi rambursate cheltuielile pentru achitarea taxelor, precum și servicii adiționale. 
3.7 Serviciile aferente activităților eligibile vor fi procurate de la furnizorii înregistrați ca persoană 
juridică. 
 

4. Termenii de depunere a dosarelor: 

4.1 Dosarele pot fi depuse depuse pînă la data de 15 mai 2018. 

4.2 Granturile  vor  fi  acordate  pentru  cererile  aprobate  ca  eligibile,  cu  finanțare  după principiul 

„primul venit- primul servit”. 

5. Documentele   care   urmează  a  fi   prezentate   pentru   examinarea  cererii   de   acordare  
a  grantului: 

Solicitantul de grant pentru rambursarea cheltuielilor pentru activități de promovare urmează să 

prezente la UCIP-IFAD cererea de grant însoțită de următoarele documente: 

5.1 Formularul Cereri de grant completată; 

5.2 Copia autentificată de pe contractul(-le) /încheiat cu prestatorul/furnizorul; 

5.3 Copia autentificată de pe dispoziția(-le) de plată către prestator/furnizor; 

5.4 Copia autentificată a facturii(-lor) care confirmă livrarea serviciilor/bunurilor; 

5.5 Copia foto autentificată a produsului final/materialelor elaborate. 

5.6 Extras din registru de stat a întreprinderilor (despre componența asociaților) cu o vechime nu mai 
mare de o lună; 
5.7 Declarația pe propria răspundere (conform anexei 3); 

5.8 Certificat de la inspectoratul fiscal care confirmă lipsa datoriilor; 

5.9 Copia rapoartelor financiare standard pentru anii 2012-2017 aprobate de organele abilitate; 

6. Modul de aprobare și finanțare: 

6.1 Dosarele vor fi examinate de către Comitetul de selectare și aprobare a cererilor de a c o r d a r e  

a granturilor, care se va convoca lunar, pe măsura acumulării cererilor. 

6.2 Cererile pentru acoperirea cheltuilelior vor fi depuse spre examinare și aprobare post și prior 

investiției. 

6.3 Cererile depuse prior investiției vor fi examinate pentru confirmarea eligibilității activității și a 
beneficiarului. În acest caz la cerere vor fi anexate documentele menționate în atr. V, cu excepția: 5.3; 
5.4 și 5.5. După aprobărea cererii și efectuarea cheltuielilor Beneficiarul va prezenta pentru finanțare 
documentele stipulate în art. 5.3; 5.4 și 5.5. 
6.4 Vor   fi   rambursate   doar   cheltuielile   care   sunt   însoțite   de   documente   confirmative   a 

cheltuielilor. 

6.5 În caz de necesitate pentru verificare UCIP-IFAD poate cere prezentarea unor documente și în 

original. 

7. Modul de prezentarea a Cererii de finanțare: 

7.1 Cererea de grant și documentele solicitate urmează a fi prezentate sau expediate prin poștă în plic 
sigilat la sediul UCIP-IFAD, pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303 în termenii 
stabiliți în punctul 4.1. 

7.2.  Fiecare Cerere va fi înregistrată și i se va atribui un număr de referință. 
 

Întrebări și clarificări pot fi expediate la adresa E-mail: office@ucipifad.md. 
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