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Măsura B4/P6 DI6A Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole 

Denumirea măsurii –SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NON 
AGRICOLE 
Codul Măsurii – B4 / P6 DI6A 
Tipul măsurii  - INVESTIȚII  

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 

Dezvoltarea sectorului non agricol reprezintă o oportunitate pentru teritoriul Ținutul 
Bârsei. Prezența în imediata vecinătate a teritoriului a unei importante aglomerări urbane 
reprezintă o piață de desfacere pentru diverse produse și servicii originare din teritoriul 
Ținutul Bârsei. În prezent există un număr considerabil de exemple de bună practică de 
firme care activează în comunitățile rurale din vecinătatea marilor zone urbane. Aici 
costurile cu achiziția / chiria spațiului necesar pentru activități comerciale precum și 
diferite categorii de costuri de funcționare sunt mai mici ca în mediul urban.  

Măsura B4 va sprijini microîntreprinderile și întreprinderile mici din teritoriul Ținutul 
Bârsei care creează sau dezvoltă activități non agricole.  
Scopul sprijinului acordat prin această măsură este de a stimula mediul de afaceri din 
teritoriul Ținutul Bârsei, contribuind astfel la creșterea numărului de activități non-agricole 
desfășurate în comunitățile locale membre ale GAL Ținutul Bârsei, precum și la dezvoltarea 
activităților non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, 
creșterea veniturile populației rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. 
De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și 
diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea 
creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B4 se subscrie obiectivului nr 3. 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii  - Măsura B4 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 B4 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de proiect care includ 
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice. 
Măsura B4 contribuie la atingerea obiectivului ”Inovare” prin sprijinirea cu prioritatea a 
propunerilor de proiecte ce includ abordări inovative.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B4 este 
complementară cu măsurile B1 și B2. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii 
B4 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura B4) 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, B3, 
C1 și C2 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
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2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii B4, 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 B4 se adresează următoarelor categorii de beneficiari: 

• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din
teritoriul Ținutul Bârsei;

• fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază
agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei în
cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi
mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
Măsura B4 permite plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) 
și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013  

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 activități de producere și comercializare a produselor non-
agricole, pentru derularea de activități meșteșugărești, pentru activități de furnizare de 
servicii către populația rurală.  

Acțiuni neeligibile 
• Prestarea de servicii agricole;
• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
• Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică

7. Condiții de eligibilitate
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• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute

prin măsură;
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în

teritoriul Ținutul Bârsei;
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării

unei documentații tehnico-economice;
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare

privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în
dificultate;

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: 

• Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-
agricole;

• Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
• 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

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 
minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.  

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 – 150 000 Euro 
- Număr de locuri de muncă create - 2 
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