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Denumirea măsurii – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SPRIJINIRE A AFACERILOR 

Codul Măsurii – B1/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 

Teritoriul Ținutul Bârsei se află localizat între 2 municipii reședință de județ, dintre 

care unul (Brașov) a dezvoltat în mod natural o aglomerare urbană funcțională din care mai 

fac parte 2 municipii (Codlea și Săcele) și 4 orașe (Predeal, Râșnov, Zărnești și Ghimbav). 

Astfel, în vecinătatea imediată a teritoriului Ținutul Bârsei re regăsesc comunități urbane 

ce însumează aproximativ 400 000 de locuitori. Dincolo de avantajele legate de oportunități 

de acces la servicii de calitate din spectrul educațional, medical, cultural, oportunități de 

locuri de muncă, etc, această apropiere are un efect negativ asupra economiei 

comunităților locale. Acestea sunt supuse unei tendințe de a deveni localități ”dormitor” 

cu efecte negative asupra identității sociale, culturale și istorice a teritoriului Ținutul 

Bârsei. 

Nivelul de antreprenoriat este relativ scăzut datorită faptului că în zona rurală nu există 

oportunități reale de educație antreprenorială. De asemenea, fără un sprijin bine definit și 

orientat, firmele nou înființate în mediul rural au o durată redusă de viață datorită 

concurenței din partea firmelor din mediul urban care dispun de o piață de desfacere și de 

facilități net superioare. 

Măsura B1 urmărește crearea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor în teritoriul 

Ținutul Bârsei care să fie orientată către sprijinirea membrilor (în special cei tineri) 

familiilor de fermieri care doresc să diversifice activitatea economică și în sectorul non- 

agricol. O astfel de infrastructură de sprijin va putea oferi atât îndrumare, consiliere și 

servicii de instruire în etapa de constituire a firmei / realizare a planului de afaceri precum 

și servicii de incubare și suport în etapa inițială de funcționare a firmei. Prin intermediul 

măsurii B1 se are în vedere realizarea infrastructurii efective pentru structura de sprijinire 

a afacerilor. Serviciile de asistență pentru firme vor face subiectul unei măsuri distincte. 

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. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B1 se subscrie obiectivului nr 3 din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013, art.4 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura B1 contribuie la atingerea obiectivelor nr 

II si IV ale SDL Ținutul Bârsei. 

Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura nu corespunde în mod direct unui articol din titlul II al Reg. (UE) nr. 1305/2013.       

Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura B1 contribuie și la obiectivul transversal ”Inovare” prin faptul că sprijină 

dezvoltarea, pentru prima oară în teritoriul Ținutul Bârsei a unei infrastructuri de sprijinire 
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a afacerilor. Această infrastructură va asigura sustenabilitatea sectorului non agricol în 
teritoriul Ținutul Bârsei. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B1 este 

complementară cu măsurile B2, B3 și B4. Astfel, beneficiarii măsurii B3 și B4 vor beneficia 

de un pachet gratuit de servicii suport pentru dezvoltarea afacerii, în vederea asigurării 

premiselor de succes pentru proiectele finanțate prin măsurile B3 și B4. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B1 contribuie, împreună cu măsurile B2, B3 și 

B4 la atingerea priorității P6 / DI 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013. De asemenea, măsurile 

C1 și C2 se subscriu priorității P6. 

 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

În urma analizei SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a fost relevat un nivel 

scăzut de educație antreprenorială precum și număr redus de inițiative private în sectorul 

non-agricol. Această situație se reflectă în numărul relativ redus de firme, număr ce scade 

pe măsură ce crește distanța față de axa urbană polarizatoare Săcele -Brașov – Ghimbav – 

Codlea. Implementarea măsurii B1 la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei va genera valoare 

adăugată concretizată în următoarele elemente: 

 Dezvoltarea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor în teritoriul Ținutul 

Bârsei. 

 Crearea unui portofoliu de servicii suport pentru dezvoltarea afacerilor în 

teritoriul Ținutul Bârsei, portofoliu care ține cont de specificul teritorial și profilarea 

economică a zonei. 

 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor din teritoriul 

Ținutul Bârsei care sunt interesate de crearea de afaceri în sectorul non-agricol. 

 Crearea premiselor pentru un mediu economic local favorabil inițiativei private 

 
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; 

 
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă) 

Măsura B1 se adresează entităților publice sau private care activează în domeniul 

sprijinirii mediului de afaceri, inclusiv forme asociative. Beneficiarii indirecți ai 

măsurii sunt fermierii din teritoriul Ținutul Bârsei precum și formele asociative ale 

fermierilor. Aceștia vor beneficia de serviciile de consultanță și asistență ce vor fi oferite 

de structura ce va opera infrastructura de sprijinire a afacerilor. 

 
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1. Acțiuni eligibile 

 Înființarea de structuri de sprijinire a mediului de afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei 

 Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor destinate sprijinirii mediului de 

afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei. 

 Dotarea centrelor destinate sprijinirii medului de afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei 

 
6.2 Acțiuni neeligibile 
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Nu sunt eligibile cheltuielile de modernizare sau extindere ale clădirilor care nu asigură 
suport pentru mediul de afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei. 

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 asistență / consultanță pentru mediul de afaceri; 

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică si financiară necesare derulării 

activităților specifice proiectului; 

 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 B1 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza 

următoarelor principii: 

 Principiul promovării formelor asociative 

 Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnice; 

 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 

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit. 

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit. 

 
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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