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Măsura B3/P6 DI6A Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei 

Denumirea măsurii –INVESTIȚII NON-AGRICOLE ÎN ȚINUTUL BÂRSEI 
Codul Măsurii – B3 / P6 DI 6A 
Tipul măsurii  - SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei 

Teritoriul Ținutul Bârsei este influențat de prezența în imediata vecinătate a Zonei 
Metropolitane Brașov (incluzând axa urbană Săcele – Brașov – Ghimbav – Codlea) și a 
municipiului Sfântu Gheorghe. Aceste zone dispun de o piață de muncă atractivă, în special 
pentru tinerii  care nu găsesc o oportunitate pe termen lung în sectorul agricol. Această 
situație afectează posibilitățile de dezvoltare durabilă pentru localitățile rurale din 
teritoriul Ținutul Bârsei. Apropierea de zona urbană poate reprezenta însă și elementul 
esențial în revitalizarea economică și diversificarea economiilor rurale. Astfel, zona urbană 
poate reprezenta o piață de desfacere pentru servicii și produse originare din comunitățile 
rurale din teritoriul Ținutul Bârsei.  

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite inițiativele de afaceri din teritoriul Ținutul 
Bârsei, inițiative ce vor contribui la  diversificarea economiei comunităților rurale și vor 
genera locuri de muncă în zona rurală vizată de Strategia de Dezvoltare Locală.  

Proiectele finanțate prin măsura B3 vor beneficia de finanțarea necesară pentru 
înființarea și dezvoltarea afacerii, vor contribui în mod indirect la consolidarea mediului de 
afaceri local și vor crea exemple de bună practică pentru alți antreprenori locali.  

De asemenea, beneficiarii proiectelor finanțate prin măsura B3 vor fi încurajați să ofere 
oportunități de ucenicie și ulterior de angajare pentru persoane aflate în situații de 
excluziune socială la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei.  

Măsura B3 va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin înființarea și dezvoltarea 
de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din teritoriul Ținutul 
Bârsei, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și 
reducerii sărăciei.  

Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de 
mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din 
teritoriul Ținutul Bârsei.  

Această măsură vizează diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 
microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și 
crearea de locuri de muncă în teritoriul Ținutul Bârsei;  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B3 se subscrie obiectivului nr 3. 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii  - Măsura B3 contribuie la atingerea obiectivelor nr 

II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.  
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura B3 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de afaceri care includ 
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice. 
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Măsura B3 contribuie la atingerea obiectivului ”Inovare” prin sprijinirea cu prioritatea a 
propunerilor de afaceri ce includ abordări inovative.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B3 este 
complementară cu măsurile B1 și B2. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii 
B3 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura B3) la serviciile de 
sprijin furnizate prin măsura B2 iar în perioada de implementare a planului de afaceri vor 
avea acces la servicii de asistență și suport în cadrul infrastructurii de sprijinire a afacerilor 
dezvoltată prin măsura B1. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B3 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2, B4, 
C1 și C2 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii B3, la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei vor fi create locuri 
de muncă, vor fi dezvoltate afaceri sustenabile ce vor contribui la sustenabilitatea și 
diversificarea economiei locale și vor fi stabilite premisele pentru o dezvoltare economică 
durabilă în zonă.  

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de punere în aplicare (UE) 
nr. 808/2014; ; Reg. (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare  pentru 
exploatații agricole; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-
întreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii;  Lege Nr. 346/2004 privind stimularea 
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările si completările 
ulterioare;  Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale 
cu modificările și completările ulterioare.  

4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura B3 se adresează următoarelor categorii de beneficiari: 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin
înființarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei pentru prima dată.
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul Ținutul Bârsei,
care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până
la data aplicării pentru sprijin;

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației
de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități
până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-
agricole în teritoriul Ținutul Bârsei pe baza unui plan de afaceri. 
Planul de afaceri va include cel puțin următoarele:  

• Prezentarea situației economice inițiale a beneficiarului care solicită sprijinul;
• Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activități ale

beneficiarului;
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• Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente (materiale, umane și
financiare) necesare pentru dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar fi
investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților
întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale
angajaților.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile 
Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 
Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și 
capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA 
aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.  

Acțiuni neeligibile  
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din 
Tratat.   

7. Condiții de eligibilitate

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități

sprijinite prin măsură;
• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul Ținutul

Bârsei iar activitatea va fi desfășurată în comunitățile din teritoriul Ținutul Bârsei;
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data

notificării de primire a sprijinului.

Alte angajamente 
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin
activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată
(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de 
selecție.  

8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii B3 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza 
următoarelor principii: 
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• Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei
agricole către activități non agricole

• Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi
stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent
de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.

• Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului

Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul bârsei
• Principiul pregătirii antreprenoriale

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de 30.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului 
până la valoarea de 50.000 de euro/proiect în funcție de tipul de activitate propus și 
numărul de locuri de muncă create.  

Sprijinul pentru înființarea de activități non agricole în teritoriul Ținutul Bârsei se va acorda, 
sub formă de primă, în două tranșe astfel:  

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a

planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul 
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.  
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate..  

10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi 
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos: 
Indicatori principali 
- Cheltuieli publice totale – 280 000 Euro 
- Număr de locuri de muncă create - 10 
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