Grupul de Acţiune Locală
ŢINUTUL BÂRSEI
Măsura B2/P6 DI6A Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol
Denumirea măsurii – ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI NON AGRICOL
Codul Măsurii – B2/P6 DI6A
Tipul măsurii - SERVICII
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
În cadrul procesului de consultare publică pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a fost relevat faptul că la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei există un nivel redus de
educație antreprenorială și inițiativă privată. Această situația afectează în mod negativ
posibilitățile de dezvoltare locală în sensul diversificării profilului economic al teritoriului.
Studiile de specialitate au arătat faptul că educația antreprenorială precum și serviciile
de incubare a noilor afaceri și asistență la implementarea mediului de afaceri contribuie în
mod decisiv la succesul inițiativelor antreprenoriale.
Unul din obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei vizează
” (…) sprijinirea diversificării economiei locale și crearea de locuri de muncă cu
precădere în sectorul non-agricol.”. Acest deziderat va fi sprijinit prin furnizarea de
oportunități de creare de afaceri în sectorul non agricol pentru persoanele angrenate în
agricultură care aleg să se reprofileze către sectorul non-agricol. Acest sprijin va fi acordat
în mod direct prin intermediul măsurilor B3 și B4. Pentru a asigura premisele de succes ale
acestor inițiative antreprenoriale, măsura B2 va asigura furnizarea de cursuri de
antreprenoriat și dezvoltarea afacerii către potențialii beneficiari ai măsurilor B3 și B4.
Serviciile de formare continuă vor fi adaptate la specificul teritorial al teritoriului Ținutul
Bârsei și la profilul economic al teritoriului precum și al zonelor adiacente (în special
aglomerarea urbană definită de Zona Metropolitană Brașov și Municipiul Sfântu Gheorghe).
Ulterior accesării finanțărilor prin măsurile B3 și B4, infrastructura de sprijinire a afacerilor
dezvoltată prin intermediul măsurii B1 va furniza un pachet de servicii gratuite către
beneficiarii măsurilor B3 și B4. În completarea sprijinului oferit prin măsurile B3 și B4,
acțiunile de formare furnizate prin măsura B2 și serviciile disponibile la nivelul
infrastructurii de sprijinire a afacerilor dezvoltată prin măsura B1 vor sprijini dezvoltarea
sectorului non agricol în teritoriul Ținutul Bârsei și vor contribui la crearea de noi locuri de
muncă.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B2 se subscrie obiectivului nr 3. În mod
indirect, implementarea măsurii contribuie și la atingerea obiectivului 1 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura B2 contribuie la atingerea obiectivelor
nr II și III ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie principal la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Secundar, măsura contribuie indirect și la realizarea priorității 1 prin intermediul acțiunilor
de formare ce se vor reflecta în creșterea nivelului de competențe antreprenoriale la nivelul
teritoriului Ținutul Bârsei.
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura B2 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”inovare” prevăzut în Reg.
(UE) nr. 1305/2013 prin abordarea educației antreprenoriale ca element definitoriu în
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reprofilarea economică a teritoriului Ținutul Bârsei și ca premisă pentru atingerea
obiectivelor propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală. Această abordare nu a mai fost
implementată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei și reprezintă un element de noutate
pentru dezvoltarea locală în mediul rural în zona Brașov.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B2 este
complementară cu măsurile B1, B3 și B4. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul
măsurii B2 vor dispune de informațiile necesare și competențele profesionale pentru a putea
accesa în mod direct schemele de finanțare disponibile prin măsurile B3 și B4.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B2 contribuie împreună cu măsurile B1, B3, B4,
C1 și C2 la realizarea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma analizei SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a fost relevat un nivel
scăzut de competențe antreprenoriale. Implementarea măsurii B2 la nivelul teritoriului
Ținutul Bârsei va genera valoare adăugată concretizată în următoarele elemente:
• Creșterea nivelului de competențe antreprenoriale în rândul persoanelor
implicate în sectorul agricol din teritoriul Ținutul Bârsei. Aceste competențe vor fi
adaptate la profilul teritorial și economic al zonei.
• Asigurarea premiselor de succes pentru beneficiarii finanțărilor disponibile prin
măsurile B3 și B4.
• Nivel ridicat de calitate pentru proiectele din teritoriul Ținutul Bârsei ce vor fi
depuse pentru finanțare în cadrul măsurilor din PNDR și /sau SDL Ținutul Bârsei.
• Asigurarea premiselor pentru creșterea nivelului de inițiativă privată în sectorul
non agricol în teritoriul Ținutul Bârsei.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1306/2013 ; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de
implementare (UE) nr. 808/2014; OUG nr. 49/2015; OG nr 129/2000;Ordin 353/2003,
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura B2 se adresează entităților publice sau private care activează în domeniul formării
profesionale a adulților. Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt persoanele implicate în
sectorul agricol din teritoriul Ținutul Bârsei care doresc să dezvolte afaceri în sectorul nonagricol. Aceștia vor participa la acțiunile organizate de furnizorii de formare profesională
care accesează fondurile disponibile prin măsura B2.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Acțiuni de informare pe teme precum dezvoltarea afacerii, accesarea de noi piețe,
managementul afacerii, etc.
• Organizarea de cursuri de pregătire în teritoriul Ținutul Bârsei cu privire la
antreprenoriat. Competențele dezvoltate în cadrul acestor programe de formare continuă
vor avea un caracter aplicativ cu referire strictă la profilul teritorial și economic al
teritoriului Ținutul Bârsei.
6.2 Acțiuni neeligibile
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În cadrul acestei măsuri nu sunt eligibile cursurile de formare profesională care fac parte
din programul de educație sau sisteme de învățământ secundar sau superior, cursurile de
formare asociate unor standarde ocupaționale și cursurile de formare finanțate prin alte
programe. Costurile cu investițiile nu sunt eligibile. Toate cheltuielile trebuie să fie
rezonabile, justificate si să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în
special din punct de vedere al raportului preț-calitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL Ținutul Bârsei. Ca excepție, pentru anumite proiecte de servicii
(ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate în
documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni
realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
de formare profesională;
• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
• Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare
profesională;
• Solicitantul dispune de capacitate tehnică si financiară necesare derulării
activităților specifice de formare;
• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
• Solicitantul si-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor si
contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii B2 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnice privind acțiunile planificate,
perioada de derulare, locația, detaliile privind curricula, etc;
• Principiul implementării eficiente a proiectului/contractului;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
• Principiul eficientei utilizării fondurilor.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile.
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:
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Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 30 000 Euro
- Număr total al participanților instruiți - 60
- Număr de locuri de muncă create - 0
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