Punctaj submasura 6.2
Nr. crt.
1.

2.

3.

Principii şi criterii de selecție
Punctaj
Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei
Max. 20 p
agricole către activități non agricole
1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al
20 p
gospodăriei agricole/întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în
agricultură minimum 12 luni până la data depunerii Cererii de Finanțare* (fapt
verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol/documente
financiar contabile).
* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia
2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu Max. 45 p
Strategia Națională de Competitivitate sau Strategia Integrată de Dezvoltare
Durabilă a Deltei Dunării
2.1. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția
45 p
serviciilor medicale, sanitar-veterinare și de agroturism).
Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului
scorat.
2.2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere,
30 p
servicii medicale, sanitar-veterinare.
Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității scorate
2.3. Proiecte ce vizează activități de agroturism
10 p
3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților Max. 10 p
agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/destinații
ecoturistice/zonele cu arii naturale protejate.
3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii
Max. 5 p
de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul
investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități
cu concentrare mare de resurse.
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi
de max. 3 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă
de calcul:
Cmrt*3 / Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două zecimale).
Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor cu potențial turistic este de
45 de puncte.
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt)
punctajul va fi de max. 5 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă
de calcul:
Cfmrt*5 /Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale).
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4.

3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement1 ce vor fi desfășurate în
zonele cu destinații ecoturistice sau in zone cu arii naturale protejate
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.
4.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități
prestate într-un procent mai mare de 40% din valoarea primei tranșe de plată.
Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri.
4.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități
prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 40% din valoarea primei tranșe
de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri.

TOTAL

5p
Max. 25 p

25 p

15 p

100 p

1

Activitatile turistice de agrement – primesc punctaj numai acele activitati dependente de o structura de cazare agroturistica dar care nu fac parte din
criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching, echitatie, etc).
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