Produs natura 2000 din valea Nirajului-Târnavei

Anexa 3 la CONTRACT DE LICENȚĂ DE MARCĂ Nr. __/_________
1. Documente generale cerute în vederea acordării mărcii
- Copie după cartea de identitate a solicitantului persoană fizică sau certificat de înregistrare
a persoanei juridice
- fotografia pentru Certificatul de Licențiat(fotografia este de preferat furnizată în format
digital)
2. Documente specifice cerute în vederea acordării mărcii în funcție de categorie de
produse
2.1. În cazul culturilor de câmp:
- Orice agricultor sub 20 ha poate folosi
- Pentru agricultorii care utilizează o suprafață de peste 20 hectare, să solicite și să primească
un sprijin agromediu pentru cel puțin jumătate din suprafața ce depășește 20 ha (APIA
aprobă)
 Documente specifice: copie după cererea unica de plata de la ipa online (agricultorul
primeste acest document când depune cererile către APIA) și copie după Decizie
acordare sprijin agro-alimentar.
2.2. Pentru cultivatorii de legume:
- orice producător de legume pe sol sau sub folie care produce pe solul local
- nu pot fi acordate producătorilor de legume pe vată minerală sau care nu sunt produse pe
sol.
- pot utiliza, de asemenea, produse prelucrate din culturile lor
 Documente specifice: atestat de producător
2.3. Pentru cultivatorii de fructe:
- Toți producătorii de fructe care nu folosesc produse chimice ilegale
- pot utiliza, de asemenea, produse prelucrate din culturile lor
 Documente specifice: atestat de producător
2.4. Pentru deținătorii de animale:
- Pentru peste 20 de hectare de teren (arabil, pășune, luncă),pentru jumătatea terenurilor
trebuie să obțineți o finanțare de agromediu
- Nu utilizați hormoni sau medicamente destinate creșterii în greutate a animalelor
 Documente specifice: atestat de producător; o declarație că nu utilizați agenți de
volum, certificat sanitar-veterinar,copie după cererea unica de plata de la ipa online
(agricultorul primeste acest document când depune cererile către APIA) și copie după
Decizie acordare sprijin agro-alimentar.
2.5. Pentru produsele meșteșugărești:
- ingrediente naturale 100% făcute local. Materiile prime ar trebui să fie locale, dacă este
posibil.
- furnizați o scurtă descriere a produsului împreună cu fotografia (trebuie să includă: numele
produsului / produselor, metoda de producție, materialele folosite, cantitatea pe care o puteți
produce într-un an)
 Documente specifice: declarație individuală în cazul persoanelor fizice cu descrierea
produsului
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2.6. Materii prime colectate din natură și produse fabricate din acestea
- orice materie primă colectată din natură și produse prelucrate din ele (fructe, ierburi etc.)
 Documente specifice: permis de colectare sau o declarație despre locația de colectare.
2.7. Procesatoare:
- proveniența materiei prime să fie locală (. Ingredientele secundare poate să provină din alte
zone), Procesarea în întregime să fie făcut la nivel local.
 Documente specifice: certificat comercial
2.8. Furnizori:
- să aibă un meniu de specialități locale, folosind ingrediente locale
 Documente specifice: copie după meniu de specialități locale.
2.9. Apicultorii:
- apicultorii care nu migrează culturile sau numai în zona din jurul Nyárad-Kis Küküllő
- apicultorii care migrează culturile pot folosi brandul numai în cazul în care își marchează
mierea și apare pe etichetă “ ca urmare a recoltării în timpul migrației”
 Documente specifice: carnet de stupina completat corect (tratamente incluse,
completat de migrație, numărul de înregistrare al asociației apicultorilor, aviz
veterinar valabil).
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