Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” paziņojums
Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa iesnieguma
pieņemšanu 1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē:
19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”;
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Ministra kabineta noteikumi Nr. 590
Termiņš, kad tiks uzsākta
projektu iesnieguma
pieņemšana
Sludinājuma kopsumma

Projektu īstenošanas termiņš

2016.gada 12.aprīlis – 2016.gada 12.maijs

Projektu konkursa 1.kārtā izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma - 1 133 347 EUR
1. Rīcība: Uzņēmuma izveidošana un attīstība – 566 673 EUR
2. Rīcība: Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem – 166 673 EUR
3. Rīcība: Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai – 400 000
EUR
Infrastruktūras (būvniecības) projektiem - – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no LAD
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts
Rīcība Nr.1.
Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam
projektam (euro)
Maksimālā atbalsta
intensitāte (%)

Darbība MK noteikumi Nr.
590 5.punkts

Uzņēmumu izveidošana un attīstība
50 000,00 (EUR )

Individuālam projektam:
70%
Kopprojektam:
80%
5.1. aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”:
5.1.1.jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai;
5.1.3. tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un
jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās
attīstību ražošanas, lauksaimniecības produktu pārstrādē un jaunu pakalpojumu
vietējiem iedzīvotājiem izveidē un esošā uzlabošanā, jaunu tūrisma pakalpojumu
attīstību un esošo uzlabošanu, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un
personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Attiecināmas ir sabiedriskām attiecībām saistītas
izmaksas (mediju attiecības, sabiedrības informēšana un viedokļa veidošana, zīmola
pozicionēšana, korporatīvā komunikācija, organizācijas iekšējā komunikācija, krīžu
vadība), kas nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai.
Īpaši atbalstāmi ir kopprojekti.

Rīcība Nr.2.
Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam
projektam (euro)
Maksimālā atbalsta
intensitāte (%)
Darbība MK noteikumi
Nr. 590 5.punkts

Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem
20 000,00 (EUR)

*Sabiedriskā labuma projekts 90%
5.2. aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas ”:
5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts
Atbalstīt iniciatīvas, kas veicina teritorijas popularizēšanu, vietējo iedzīvotāju kapacitātes
stiprināšanu, kopienu sadarbību, jauniešu un mazaizsargāto personu iesaisti.
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta,
mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī vietu/ objektu sakārtošanai, kuras
nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu.
Piemēram, mūžizglītība, interešu izglītība, kultūras mantojuma ( materiālā un
nemateriālā) saglabāšana, brīvā laika pavadīšanas, sporta pasākumi un nometnes
vietējiem iedzīvotājiem u.c. sabiedriskās aktivitātes.

*Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla stiprināšanas iniciatīvas”, kurā
plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma
projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Rīcība Nr.3.

Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai

Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam
projektam (euro)
Maksimālā atbalsta
intensitāte (%)
Darbība MK noteikumi
Nr. 590 5.punkts

50 000,00 (EUR)

Rīcības apraksts

*Sabiedriskā labuma projekts 90%
5.2. aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:
5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas publisko
infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju
vajadzību apzināšanu, vai paredzēta pašvaldības attīstības programmā. Projekti rada
priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu
pakalpojumu un produktu piedāvājumu attīstībai.

Piemēram, sporta laukumu izveide, atpūtas zonas, bērnu rotaļu laukumi, brīvdabas vietas
izveide pasākumiem, teritorijas labiekārtošana, apgaismojuma izveide, muzeju, kultūras,
sociālās aprūpes u.c .veida publiskās infrastruktūras projekti apdzīvotās vietās.

*Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla stiprināšanas iniciatīvas”, kurā
plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma
projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Projektu vērtēšanas komisija projektu pieteikumus izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:
Punkti 2 – atbilst, 1 – daļēji atbilst, 0 – neatbilst

1. Atbilstības kritērijs – attiecināms uz visām rīcībām
Nr.p.k.
1.1.

Atbilstības kritērijs
Iespējamais punktu skaits
Projekts ir atbilstošs SVVA neatbilst
nē
stratēģijai un ir saskaņā rīcības atbilst
jā
plānā noteikto rīcību un VRG
darbības teritoriju
Ja kritērijs Nr.1 tiek novērtēts ar nē, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu
un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot neatbilst punkti.

2. Vispārējie kritēriji – attiecināms uz visām rīcībām
Nr.

Kritērijs

Skaidrojums

2.1.

Inovatīvs projekts ( vērtējums saskaņā
ar SVVAS 2.3. sadaļu Inovatīvo
risinājumu identificēšana un atbilstības
kritēriji to noteikšanai)

Projekts inovatīvs, inovācijas
noteikšanas posmā ieguvis vismaz 6
punktus

2.2.

2.3.

Sociālā ietekme – projekts paredz
mērķgrupas* personu iesaisti

Projekta ilgtspējīgums – risku analizē
un izvērtējums

Vērtējums Atsauce
uz
veidlapu
2
B3;B15(19.2.1.)
B13 (19.2.2.)

Projekts atbilst lokāli inovatīvam,
inovācijas noteikšanas posmā ieguvis
vismaz 4 punktus

1

Neatbilst, ieguvis inovācijas noteikšanas
posmā mazāk par 4 punktiem

0

Projekts paredz vairāku personu
iesaisti no mērķa grupām
Projektā paredzēta vismaz vienas
personas iesaiste no mērķa grupām
Projekts neparedz mērķa grupu iesaisti
Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo
risku izvērtējums, izstrādāts pamatots
pasākumu plāns identificēto risku
novēršanai vai samazināšanai
Projekta iesniegumā iespējamo risku
izvērtējums veikts nepilnīgi, nav
izstrādāts plāns novēršanai vai
izstrādāts nepilnīgi
Projekta iesniegumā nav veikts
iespējamo risku izvērtējums

2
1
0
2

1

0

B6; B15
(19.2.1.)vai B13
(19.2.2.)

B6; B15
(19.2.1.),vai B13
(19.2.2.)

2.4.

Dabas vai kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana, pieejamība
un popularizēšana

Tiek nodrošināta pieejamība
materiālam un nemateriālam kultūras
mantojumam
Uzlabota dabas vai kultūras mantojuma
pieejamība
2.5. Projekta informācijas un publicitātes
Projekta skaidri aprakstīti plānotie
pasākumi VRG teritorijas
pasākumi VRG darbības teritorijas
atpazīstamības veicināšanai
atpazīstamības veicināšanai
Projektā uzrādīti minimālie veicamie
pasākumi VRG darbības atpazīstamībai
Projektu īstenošanas rezultātā netiks
veicināta VRG darbības teritorijas
atpazīstamība
2.6. Projekts iesniegts LAD Elektroniskajā
Iesniegts EPS
pieteikšanās sistēmā (EPS)
Nav EPS
Maksimālais iegūstamais punktu skaits kritērijos 2.1. – 2.6.

2

B6:B15 (19.2.1.)
vai B13 (19.2.2.)

1
2

B12 (19.2.2.);vai
B13 (19.2.1.)

1
0

1
0
11

*Mērķgrupa – invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15-25
gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas
iestādēm, ilgstoši bezdarbnieki

Specifiskais vērtēšanas kritēriji
3. Lauku attīstības programmas 2014.-2020.aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas” projektu vērtēšanas kritēriji

Rīcība Nr. 1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība”
Nr.

Kritērijs

Skaidrojums

3.1.

Nodarbinātība

Projekts paredz radīt vienu jaunu
darba vietu, saglabājot esošās
Saglabātas esošās darba vietas

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Projekts tiek iesniegts kā Kopprojekts

Atbalsts prioritārajām nozarēm –
tūrisms, mājražošana, amatniecība

Darbaspēka konkurētspējas
paaugstināšana

Projekts atbilst kopprojektam
izvirzītiem noteikumiem
Projekts neatbilsts kopprojekta
izvirzītiem noteikumiem
Projekts ietekmē divu nozaru attīstību
Projekts tiek īstenots vienā prioritārā
nozarē
Projekts netiek īstenots prioritārās
nozarēs
Projektā paredz apmācības vairāk kā
vienam darbiniekam
Projektā paredz apmācības vismaz
vienam darbiniekam
Projektā darbinieku apmācības
neparedz
PAIS sastāda līdz 20% no MAIS

Vērtējums Atsauce
uz
veidlapu
2
B4;B6;B15
1
0
2

A2; B6

0
2

B4;B6; B5;B15

1
0
2

B1;B9

1
0
2

B6;B9; C3

Atbalsts plašākas sabiedrības
PAIS sastāda no 20% - 50% no MAIS
iesaistīšanai uzņēmējdarbībā – punkti
PAIS sastāda virs 50% no MAIS
par projektu attiecināmo izmaksu
summas (PAIS) samazinājumu
salīdzinājumā ar stratēģijā vienam
projektam noteikto maksimālo
attiecināmo izmaksu summu (MAIS)
Maksimālais punktu skaits 3.1.- 3.5
Maksimālais punktu skaits (2.1 – 2.6.)+(3.1.-3.5)11+10
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst

1
0

10
21
8

Gadījumā, ja vienas rīcības ietvaros vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, projekti
atbalstīšanas secībā sarindojas pēc sekojošiem rādītājiem:
1. Augstāk tiek vērtēts projekts, kurš saņēmis augstāku vērtējumu specifiskos vērtēšanas
kritērijos punkti + 0, 1. Ja problēmu neatrisina , tiek ņemts vērā nākamais nosacījums.
2. Nosacījums – augstākā vieta 3.5 kritērijā + 0,1 punkti projektu ranžēšanā.

Specifiskais vērtēšanas kritēriji
4. Lauku attīstības programmas 2014.-2020.aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” projektu vērtēšanas kritēriji

Rīcība Nr. 2. “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem” un
Rīcība Nr. 3. “ Publiskā infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai”

Nr.

Kritērijs

Skaidrojums

4.1.

Projekta mērķu un rezultātu
atbilstības izvērtēšana vietējās
teritorijas vajadzībām un īpatnībām
(sasaiste ar attīstības programmās
paredzēto)

Iesniegts apraksts par iepriekš veiktām
aktivitātēm saistībā ar projekta
mērķiem un teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem
Projektā atsauces uz teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem
Projektā netiek atspoguļotas iepriekš
veiktas aktivitātes vai atsauces uz
plānošanas dokumentiem
Projekta paredz rezultātus pieejamības
uzlabošanai
Projekta aprakstā ir norādes par
rezultātu pieejamību
Projektā nav informācijas par
pieejamības nodrošināšanu
Projekts iesniegts no pagasta, ciema,
kurā iepriekšējā plānošanas periodā
nav īstenots neviens LEADER projekts
Projekts iesniegt no pagasta, ciema kur
iepriekšējā plānošanas periodā
LEADER projekti īstenoti
PAIS sastāda līdz 20% no MAIS
PAIS sastāda no 20% - 50% no MAIS
PAIS sastāda virs 50% no MAIS

4.2.

4.3.

4.4.

Projekta rezultāti būs ilgstoši un
pieejami dažādām mērķa grupām

Kopienu aktivizēšana

Atbalsts plašākas sabiedrības
iesaistīšanai teritorijas attīstīšanai –
punkti par projektu attiecināmo

Vērtējums Atsauce uz
veidlapu
2
A1; B6; B13

1
0

2

B6;B13;B4

1
0
1

A2; B6

0

2
1
0

B8

izmaksu summas (PAIS)
samazinājumu salīdzinājumā ar
stratēģijā vienam projektam
noteikto maksimālo attiecināmo
izmaksu summu (MAIS)
4.5. Projektu rezultātu tiešie labuma
guvēji

Tiešie labuma guvēji no 200 Tiešie labuma guvēji līdz 200
Nav uzrādīti labuma guvēji

Maksimālais punktu skaits 4.1.- 4.5.
Maksimālais punktu skaits (2.1 – 2.6.)+ (4.1. – 4.5.)
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst

2
1
0
9
20
10

B.4

Gadījumā, ja vienas rīcības ietvaros vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, projekti
atbalstīšanas secībā sarindojas pēc sekojošiem rādītājiem:
1. Augstāk tiek vērtēts projekts, kurš saņēmis augstāku vērtējumu specifiskos vērtēšanas
kritērijos punkti + 0, 1 Ja problēmu neatrisina, tiek ņemts vērā nākamais nosacījums.
2. Nosacījums – augstākā vieta 4.4. kritērijā + 0,1 punkti projektu ranžēšanā.
Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz Aizkraukles rajona partnerības birojā, Lāčplēša ielā
1 -37 kab., Aizkrauklē - divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu
nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai
elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu ). Vietējā rīcības
grupa vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta
reģistrēšanu atdod pretendentam.
Ar SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties biedrības birojā
Lācplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads
Mājas lapa: www.aizkrauklespartneriba.lv un www.lad.gov.lv
Kontaktinformācija: administratīvā vadītāja Alda Paura mob.29487108, e-pasts:
alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

