Concursul de selectare a proiectelor
pentru finanțare din FNDR
(2021-2023)
Perioadă de desfășurare: 10 August 2020 – 1 Martie 2021

MADRM | 10.08.2020

Modalitatea de alocare a resurselor FNDR
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Buget total planificat
Programe de finanțare:

- 660 milioane lei;

 Programul 1 „Competitivitate”
 Programul 2 „Dezvoltare Urbană”
 Programul 3 „Infrastructură regională”

- 180 milioane lei
- 180 milioane lei
- 240 milioane lei

Concursul de propuneri de proiecte poate fi desfășurat în două tipuri de
apeluri:
Apeluri competitive - se desfășoară prin selectarea proiectelor pentru
domeniile de intervenție, avînd ca bază un proces competitiv, bazat pe
acumularea punctajului maxim în cadrul Apelului și corespund criteriilor
generale de eligibilitate.
Apeluri pe listă - se desfășoară prin selectarea proiectelor prioritare de
dezvoltare regională, în baza documentelor naționale de politici, în
conformitate cu un set de criterii specifice concursului.
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Apel pe criterii competitive

PROGRAMUL I: COMPETITIVITATE
Domenii de
intervenție

Acțiuni indicative

Aplicanți
eligibili

Contribuția
aplicanților

Periodicitatea
apelurilor

APL

APL – 10 %

lansare odată la 3 ani

Limitele
alocărilor per
proiect, lei

PROGRAM 1. COMPETITIVITATE / Ponderea alocată din bugetul FNDR 30 %
1.1 Valorificarea
Valorificarea infrastructurii de afaceri și dezvoltarea
infrastructurilor de capacităților: parcuri industriale, ZEL-uri, incubatoare de
afaceri
afaceri

1.2 Dezvoltarea
mediului
antreprenorial

1.3 Sporirea
atractivității
turistice

Programe regionale de formare profesională (continuă) și
antreprenorială în conformitate cu specializarea inteligentă
a regiunilor;
Programe de formare a competențelor în domeniul turism;
Proiecte de sprijin a inovării pentru mediu privat;
Dezvoltarea de abilității și competențe în cadrul
infrastructurilor de afaceri: programe de incubare,
acceleratoare regionale, dezvoltarea de hub-uri de
competențe (conformitate cu specializarea inteligentă a
regiunilor.
Crearea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de
agrement;

Max 25 mln

APL – 10 %
APL

Amenajarea obiectivelor turistice naturale și antropice de
utilitate publică precum și crearea / modernizarea
infrastructurilor conexe de utilitate publică.

AE – 50%

ONG

Organizații
NonComerciale
(ONG) –
10%

APL

APL – 10%

AE

Reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere
(drumurilor de acces și a infrastructurii aferente
drumurilor) către obiectivele turistice de importanță
regională/națională;
Restaurarea și valorificarea sustenabilă a patrimoniului
cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor
conexe

Min 5 mln

lansare anuală

Min 100 mii
Max 1 mln

lansare odată la 3 ani

Min 10 mln
Max 20 mln

PROGRAMUL II: DEZVOLTAREA URBANĂ
Domenii de
intervenție

Acțiuni indicative

Aplicanți eligibili

Contribuția
aplicanților

Periodicitatea
apelurilor

Limitele
alocărilor per
proiect, lei

PROGRAM 2. DEZVOLTARE URBANĂ / Ponderea alocată din bugetul FNDR 30 %
2.3 Revitalizare
urbană și
dezvoltarea
infrastructurii
spațiilor
publice

Amenajarea zonelor de agrement / parcuri / alei /
spații publice;
Amenajarea stațiilor / parcărilor;
Complex sportiv multifuncțional;
Renovarea instituțiilor publice (școli, grădinițe,
centre medicale etc.).

APL
(orașele care
dispun de
Programe de
revitalizare
urbană)

APL (toate orașele)
lansare anuală
– 10 %

Min 2 mln
Max 20 mln

PROGRAMUL III: INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ
Domenii de
intervenție

Acțiuni indicative

Aplicanți
eligibili

Contribuția
aplicanților

Periodicitatea
apelurilor

Limitele alocărilor
per proiect, lei

PROGRAM 3. INFRASTRUCTURA REGIONALĂ / Ponderea alocată din bugetul FNDR 40%
Dezvoltarea sistemelor regionale de alimentare cu
apă, a epurării apei și canalizării;
3.1 Aprovizionare
Reabilitarea, extinderea/regionalizarea,
cu apă și
modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă
sanitație
și canalizare, dezvoltarea capacităților prestatorilor
de servicii regionali.

APL

APL – 10 %

lansare dată

Min 10 mln

la 3 ani
Max 50 mln

Etapele organizării concursului de propuneri de proiecte:
1. Solicitarea, colectarea și evaluarea Notelor conceptuale;
2. Solicitarea, colectarea și evaluarea Cererilor complete de finanțare;
3. Etapa națională de evaluare a conformității proiectelor cu prevederilor
documentelor de politici sectoriale naționale.
Comisia
interministerială
30 zile
Recepționarea și
evaluarea CCF
21 zile
Recepționarea și
evaluarea NC
15 zile

45 zile
Anunțarea
concursului
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120 zile

Elaborarea și
aprobarea DUP

Apel pe listă

PROGRAMUL I: COMPETITIVITATE

Domenii de
intervenție

Acțiuni indicative

Aplicanți
eligibili

Contribuția
aplicanților

Periodicitatea
apelurilor

Beneficiar
final – 10 %

lansare odată la
3 ani

Limitele alocărilor per
proiect, lei

PROGRAM 1. COMPETITIVITATE / Ponderea alocată din bugetul FNDR 30 %
1.1. Valorificarea
infrastructuril
or de afaceri

Valorificarea infrastructurii de afaceri și dezvoltarea
capacităților: parcuri industriale, ZEL-uri,
incubatoare de afaceri

Entități de
drept
public

Min 5 mln

Max 25 mln

Crearea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de
agrement;

1.3 Sporirea
atractivității
turistice

Reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere
(drumurilor de acces și a infrastructurii aferente
drumurilor) către obiectivele turistice de importanță
regională/națională;
Amenajarea obiectivelor turistice naturale și
antropice de utilitate publică precum și crearea /
modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate
publică.

Entități de
drept
public

Min 10 mln
Beneficiar
final – 10 %

lansare odată la
3 ani
Max 20 mln

PROGRAMUL II: DEZVOLTAREA URBANĂ
Domenii de
intervenție

Acțiuni indicative

Aplicanți eligibili

Contribuția
aplicanților

Periodicitate
a apelurilor

Limitele
alocărilor per
proiect, lei

PROGRAM 2. DEZVOLTARE URBANĂ / Ponderea alocată din bugetul FNDR 30 %

APL
2.1 Conectivitate
și mobilitate
urbană

Modernizarea infrastructurii drumurilor și
serviciilor urbane de transport public.

2.2 Competitivitate
și susținerea
activităților
economice

Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a
dezvoltării sectorului privat și atragere a
investițiilor străine (piețe agroalimentare, CIIT,
Zone de odihnă, Lacul Sărat Cahul, infrastructura
de utilizate publice la ZEL, PI, Construcții de zone
turistice, etc.).

2.4 Modernizarea
infrastructurii
tehnicoedilitare și
rețelelor de
utilități publice

Asigurarea adecvată a populației cu servicii de
apă, canalizare, MDS și iluminat stradal,
dezvoltarea sistemelor de evacuare a apelor
pluviale.

Entități de drept
public
(orașe poli de
creștere)

APL
Entități de drept
public

Cofinanțare:
APL (orașe poli de
creștere) – 10%
Alocări din alte
fonduri naționale /
internaționale
Cofinanțare:

Min 3 mln
lansare o dată
la 3 ani
Max 15 mln

Min 5 mln
APL (orașe poli de lansare o dată
creștere) – 10 %
la 3 ani

(orașe poli de
creștere)

Max 50 mln

APL
Entități de drept
public
(orașe poli de
creștere)

Cofinanțare:
APL – 10 %

Min 5 mln
lansare o dată
la 3 ani
Max 50 mln

PROGRAMUL III: INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ

Domenii de
intervenție

Acțiuni indicative

Aplicanți
eligibili

Contribuția
aplicanților

Periodicitatea
apelurilor

Limitele alocărilor
per proiect, lei

PROGRAM 3. INFRASTRUCTURA REGIONALĂ / Ponderea alocată din bugetul FNDR 40%
Dezvoltarea sistemelor regionale de alimentare cu
apă, a epurării apei și canalizării;
3.1 Aprovizionare
Reabilitarea, extinderea/regionalizarea,
cu apă și
modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă
sanitație
și canalizare, dezvoltarea capacităților prestatorilor
de servicii regionali.

APL

APL – 10 %

lansare dată

Min 10 mln

la 3 ani
Max 50 mln

Etapele organizării concursului de propuneri de proiecte:
1. Solicitarea, colectarea și evaluarea Notelor conceptuale;
2. Solicitarea, colectarea și evaluarea Cererilor complete de finanțare;
3. Etapa națională de evaluare a conformității proiectelor cu prevederilor
documentelor de politici sectoriale naționale.
Elaborarea și
aprobarea DUP

Comisia
interministerială
30 zile
Recepționarea și
evaluarea CCF
21 zile
Recepționarea și
evaluarea NC
15 zile

120 zile

45 zile
Anunțarea
concursului

Anunțarea
concursului
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30 de zile

Colectarea și
evaluarea NC

14 zile

Elaborarea și
aprobarea
DUP

Elaborarea DT și
aprobarea
implementării de către
CNCDR

Mulțumim pentru atenție!
Prezentator:

Dorin Andros,
Secretar de Stat, MADRM

Republica Moldova, MD-2005, Chișinău
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