Schema de Provocări Inovaționale în
Moldova
A: Formularul notei de concept
Proiectul „Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creştere economică durabilă la
nivel local” 2015 - 2017
PNUD Moldova
A. INFORMAȚII DESPRE SOLICITANT
A1. FORMA ORGANIZATORICĂ A SOLICITANTULUI
Tipul de ÎMM

Nr. de angajați

Cifra de afaceri

Întreprinderi medii

< 250

≤ € 50 milioane

Întreprinderii mici

< 50

≤ € 10 milioane

Micro-întreprinderi

< 10

≤ € 2 milioane

Marcați categoria corespunzătoare solicitantului.
Structura organizatorică al companiei –
cota parte(proprietate publică și
procentul cotei părți pentru fiecare
proprietar):
Forma juridică al companiei:

SRL

II

Fondator/i:

A2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SOLICITANT
Denumirea companiei:
Codul fiscal:
Adresa Juridică:
Adresa Fizică: (Dacă este diferită de cea
juridică)
Orașul:
Directorul/Administratorul companiei:
Comapania cu care ați aplicat activează
de cel puțin 2 ani de la momentul
aplicării?:

Da

Nu

Numărul de angajați
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SA

GT

Alta

Data fondării companiei (Luna/Anul):
Cifra de afaceri anuală pentru 2014 și
2015 (MDL):
Persoana responsabilă pentru proiect:
Tel.:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Clasificarea activității economice în
conformitate cu Clasificatorul
Activităţilor din Economia Moldovei,
Rev.2 al Biroului Național de Statistică al
RM
Compania dumneavoastră are datorii
restante în ceea ce ţine de contribuţiile
publice?

Da

Compania dumneavoastră are pierderi
acumulate care să depășească valoarea
capitalului proprii?

Da

Specificați:

Nu
Specificați:

Nu

Vă rugăm să indicați alte competiții sau
proiecte de susținere tehnică/financiară
organizate de către UNDP sau alte
organizații la care compania
Dumneavoastră a participat în ultimii 3
ani.(Dacă există):
Compania Dumneavoastră a primit
support ethnic sau financiar de la Guvern
sau alte organizații pe parcursul ultimilor
3 ani?

Da

Nu

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT
B1 Denumirea proiectului:
Introduceți denumirea deplină a proiectului pentru care solicitați finanțare și care poate fi făcută publică. Denumirea
trebuie să fie succintă și pe înțelesul persoanelor care nu sunt experți în sectorul industrial.

B2. Durata proiectului:
Introduceți numărul de luni necesare pentru finisarea proiectului propus (maxim 12 luni).

B3. Domeniul industrial:
Selectați unul din următoarele domenii industriale în care se va desfășura proiectul. Dacă proiectul nu aparține nici
unui sector, introduceți domeniul care credeți că este cel mai aproape de proiect..

1. Electronică, inginerie electrică și materiale
2. Energie și mediu,

2

3. TIC, media și comunicare
4. Medicină, biomedicină, industria farmaceutică
5. Agricultură, silvicultură și apicultură
6. Producerea băuturilor și produselor alimentare
7. Ingineria mecanică
8. Traficul și tehnologia transportului
9. Comerț și servicii financiare
10. Alte industrii și servicii
B5. Descrierea succintă a proiectului:
Oferiți o descriere succintă a inovației (produsul/procesul/serviciile noi sau îmbunătățite) intenționată a fi
dezvoltată în timpul proiectului (descrieți pe scurt trăsăturile, obiectivele, rezultatele scontate și procesul
de comercializare).
Max 2.500 caractere (1/2 pagină)
B6. Inovația:
Descrieți unicitatea produsului inovativ și caracteristicile sale noi și explicați inovația în așa fel încât să
subliniați importanța soluției Dvs. în comparație cu soluțiile existente pe piață. Oferiți o comparație
succintă a soluției Dvs. inovative cu soluțiile competitorilor principali, explicând de ce
consumătorii/utilizatorii finali vor alege produsul/serviciul Dvs. și nu pe cel competitiv sau o opțiune
alternativă.
Max 2.500 caractere (1/2 pagină)
B7. Potențialul pieții și modelul de afaceri
Specificați domeniul de piață pentru soluția inovativă și cota pe piață preconizată în viitor. Explicați cum
produsul Dvs. va răspunde necesităților pieții care încă nu au fost acoperite până în prezent. Explicați cum
vedeți calea inovației Dvs. spre piață și indicați metoda preferată de comercializare (poziția pe piață,
modele și canale de vânzări). Indicați valoarea totală a veniturilor directe preconizate din vânzarea
produsului inovativ dezvoltat pe parcursul fiecărui din primii cinci ani de comercializare. Oferiți descrierea
nivelului actual de dezvoltare inovativă a companiei Dvs. în raport cu dezvoltarea preconizată după
implementarea proiectului.
Max 2.500 caractere (1/2 pagină)
B8. Solicitantul și echipa proiectului
Descrieți afacerea principală, avantajele tehnice și de marketing și punctele forte ale companii ce sunt
relevante pentru finisarea de succes a proiectului de dezvoltare propus și pentru comercializarea reușită a
acestuia, cu un accent pe resursele umane. Descrieți afacerea din viitor, arătând în mod clar rolul
proiectului în aceste planuri. Specificați dacă și cum proiectul are un efect pozitiv asupra dezvoltării
ulterioare a companiei, și dacă aceleași vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării și creșterii afacerii.
Max 2.500 caracter (1/2 pagină)
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B9. Bugetul proiectului
Fondurile estimate necesare pentru implementarea proiectului:

MDL
MDL
MDL
MDL

Suma totală a proiectului
Suma totală a grantului solicitat:
Suma finanțării echivalente din surse proprii
Alte surse – parteneri

SPIM finanțează până la 60% din costurile totale eligibile ale proiectului (până la 200.000 MDL). Solicitanții
vor co-finanța 40% din sursele proprii.
C. DECLARAȚIA SOLICITANTULUI
Această declarație confirmă că solicitantul:
1. Declară pe propria răspundere morală și materială că datele și informațiile oferite în nota de
concept sunt complete și corecte;
2. Că nu există nici un proces juridic sau administrativ intentat împotriva solicitantului, nici un dosar
deschis în instanța de judecată împotriva solicitantului, a proprietarilor sau directorilor săi;
3. Este gata să ofere toate informațiile adiționale și documentele necesare în scopul evaluării
proiectului;
4. Este de acord ca datele relatate să fie stocate de către PNUD, dar procesare numai în scopul
implementării SPIM, precum și să fie folosite ca date statistice (fără careva detalii tehnice despre
afacere sau date tehnologice);
5. Este de acord ca informațiile de bază despre solicitant – numele și adresa companiei să fie făcute
publice și ca careva informații oferite să fie folosite în scopuri promoționale;
6. S-a familiarizat cu toate elementele documentelor de solicitare, care sunt relevante pentru
înțelegerea drepturilor și obligațiilor solicitantului în ceea ce privește procesul de evaluare și
selectare a proiectelor;
7. Are dorința de a respecta integritatea evaluatorilor și nu va încerca să influențeze nici o persoană
care participă în evaluarea proiectului;
8. Va fi de acord cu decizia de respingere sau refuz a proiectului la etapa solicitării preliminare și nu va
avea dreptul de recurs;
9. Este gata în cazul unei evaluări pozitive a notei de concept să pregătească o cerere detaliată în
conformitate cu manualul operațional;
10. Este gata să finanțeze o parte a proiectului din resurse proprii;
11. Solicitantul şi proprietarii individuali nu au fost condamnaţi pentru infracțiuni legate de activitatea
de antreprenoriat.

________________________
Semnătura persoanei responsabile al Aplicantului

4

