Punctaj submasura 4.1a
Nr
Principii
Criterii
crt.
1.
accesează
sprijinul
Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, Solicitantul
pentru:
nectarin, măr, arbuști, cais, cireș):
a) Piersic si/ sau nectarin și/
sau cais
b) Arbuşti

2.

Principiul dimensiunii (ferme mici)

3.

Principiul sistemului de cultură prioritar
(intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii
protejate), punctaj maxim/ principiu - 15 puncte

4.

Principiul lanțurilor alimentare integrate,
(investițiile care acoperă
lanţul alimentar:
producţie-condiționare – depozitare - procesare –
comercializare)

5.

Principiul asocierii (investițiile realizate de
grupurile de producători, membrii lor şi

Punctaj
maxim
10 p.
8 p.
6 p.
4 p.
5 p.

c) Cireș
d) Măr
dimensiunea economică de 4.000 –
11.999 SO (producție standard), la
data depunerii Cererii de Finanțare
3.1
Investiţia
este
destinată Max.10 p.
sistemului de cultură:
10 p.
a) superintensiv și/ sau spaţii
protejate
8 p.
b) Intensiv
3.2
Investiţia
este
destinată
5 p.
sistemului de cultură ecologic
Punctajul aferent subcriteriului 3.2
poate fi cumulat cu cel aferent
subcriteriului 3.1
Proiecte care combină cel puţin două
operaţiuni care conduc la realizarea
unui lanț alimentar integrat după
15 p.
cum urmează:
a) producție agricolă primară –
condiționare și/ sau procesare și
comercializare
b)
integrare producție agricolă
primară – condiționare și/ sau
8 p.
procesare și comercializare prin
membrii din cadrul OIPA
c)
integrare producție agricolă
11 p
primară
și
procesare
și/sau
condiționare și comercializare ca
membru, prin intermediul GP,
cooperativelor sau organizațiilor de
producători.
a) Grup de producători sau
15 p.
Cooperativă

Activ Business Advisor
E-mail office@activ-advisor.ro
Web: www.activ-advisor.ro
Tel. 0745.080.367

6.

7.

cooperativele din sectorul pomicol)
Investiţia este realizată de un grup de producători,
membrii lor sau de o cooperativă.
Principiul de selecţie se aplică categoriilor de
solicitanţi prevăzute la lit. a) şi b).
Principiul proprietății (exploatațiile agricole care
deţin în proprietate plantațiile pomicole supuse
reconversiei și/ terenul pe care se face înfiinţarea
de plantații pomicole)

b) Membru al unui grup de
producători recunoscut preliminar, al
unui grup de producători recunoscut
sau al unei organizaţii de
producători.
Solicitantul deţine în proprietate
plantațiile
pomicole
supuse
reconversiei şi/ sau terenul pe care
se face înfiinţarea de plantații
pomicole

Principiul nivelului de calificare*** (studii
superioare în domeniul proiectului, studii medii
în domeniul proiectului), punctaj maxim/
principiu 10 puncte.

1.
Administratorul/
Managerul Maxim 10
exploataţiei deţine calificare în
p.
raport cu activitatea prevăzută prin
proiect, astfel:
a) studii superioare;
10 p.

10 p.

10 p.

8 p.
5 p.

8.

Principiul vârstei (tinerii de până la 40 ani,
inclusiv). Vor primi punctaj solicitanții care nu au
împlinit 41 de ani la data depunerii Cererii de
Finanțare.Principiul de selecţie se aplică tuturor
categoriilor de solicitanţi.

b) studii liceale sau postliceale
2. Angajat cu studii superioare în
domeniul proiectului.
Criteriile 1 și 2 nu se cumulează.
Administratorul/
Managerul
exploataţiei are maximum 40 de ani
la momentul depunerii Cererii de
Finanțare.

9.

Solicitantul accesează sprijinul
Principiul reconversiei (investiții care presupun pentru
reconversia
plantațiilor
reconversie)
pomicole.

10 p.

Proiectele care prevăd investiții de
modernizare a sistemelor de irigații
la nivel de fermă asigură în urma
unei evaluări ex-ante posibile
economii de apă >20%

5 p.

10

Principiul economisirii apei, pentru proiectele
care prevăd investiții de modernizare a sistemelor
de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea
investițiilor care țintesc economii mai mari de apă
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5 p.

