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CRITERII DE SELECTIE
Masura 411.3: Modernizarea exploatatiilor agricole
SECTORUL VEGETAL
Nr.
Crt.
1

2
3
4
5

Criterii de selectie
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi
prezentată mai jos:
(i) legume; 30
(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii;25
(iii) culturi de câmp;25
(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie 28
Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au
investiții în sisteme de irigaţii
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în
producerea și utilizarea energiei regenerabile
Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru
care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al
unei forme asociative
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin
SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate

7

Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor
agricole
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani,
la data depunerii proiectului

8

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate

6

TOTAL

Punctaj
Max. 30

Max. 5
15
5
5
5
15
15
5
100
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SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR
Nr.
Crt.
1

2
3
4
5

Criterii de selectie

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată
mai jos:
(i)
bovine carne 25
(ii)
bovine lapte 25
(iii) ovine și caprine îngrășare 28
(iv)
ovine și caprine reproducție 28
(v)
porcine reproducție 30
(vi)
porcine îngrășare 30
(vii) păsări carne 22
(viii) păsări ouă 22
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în
producerea și utilizarea energiei regenerabile
Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru
care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al
unei forme asociative
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin
SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate

7

Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor
agricole
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani,
la data depunerii proiectului

8

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate

6

TOTAL

Punctaj

Max. 30

Max. 5
15
5
5
5
15
15
5
100
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Standardele din sectorul crestere animalelor
Nr.
Crt.

Criterii de selectie

Punctaj

1.

. Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou
introduse

25

2.

3.
4.
5.
6.

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată
mai jos:
(i)
bovine carne 25
(ii)
bovine lapte 25
(iii) ovine și caprine îngrășare 22
(iv)
ovine și caprine reproducție 22
(v)
porcine reproducție 23
(vi)
porcine îngrășare 23
(vii) păsări carne 24
(viii) păsări ouă 24
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în
producerea și utilizarea energiei regenerabile

Max. 5

Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru
care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al
unei forme asociative
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin
SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate

8.

Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor
agricole
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani,
la data depunerii proiectului

9.

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate

7.

Max. 25

TOTAL
*Punctajul minim pentru ca un proiect sa fie selectat in cadrul
acestei masuri este de 5 puncte.

5
5
5
5
10
10
5
100

