Skaidrojums par finansējuma sadalījumu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
4.1. “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” publiskā finansējuma sadalījums grupās atbilstoši rindošanas kritērijiem:
1. Esošajās lauku saimniecībās;
2. Putnkopības un cūkkopības nozarē (tikai būvniecības gadījumā) (pārējo pamatlīdzekļu iegāde tiek ietverta 1.grupā – Investīcijas esošajās lauku saimniecībās);
3. Siltumnīcu nozarē (tikai būvniecības gadījumā) (pārējo pamatlīdzekļu iegāde tiek ietverta 1.grupā – Investīcijas esošajās lauku saimniecībās);
4. Lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvajās sabiedrībās.
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1. Esošas lauku saimniecības, t.sk. valsts zinātniskā institūcija
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Esoša atbilstīga
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pārstrādes x 5 vai 3 (no
pārstrādes x 5
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(finansējums gan
Siltumnīcu, gan esošo
lauku saimniecību grupās
kopā)
Vides investīcijas (neattiecas uz bioloģiskām saimniecībām)

1 milj. euro – būvniecībai līdz 2 milj. euro par summu, kas pēdējos 2 gados samaksāta atalgojumam, t.sk.nodokļi
(ja saimniecības, pamatdarbība l/s)

10%

30%

50%

-

Kopīgs finansējums bez reģionalizācijas
Bez apgrozījuma ierobežojuma

Bez ierobežojuma

x

5 milj. euro
(4.1.+4.2.+4.3.*)

x

x

Bez ierobežojuma

Līdzvērtīgi esošām lauku
saimniecībām: 10 – 50%

Bez ierobežojuma

4.1., 4.2.

4.1., 4.2., 4.3. (t.sk., dzelzceļi, pievadceļi, laukumi)

Apakšpasākumi
Grupai pieejamie
apakšpasākumi

4.1., 4.2. (laukumu izbūve iekļauta 4.1. apakšpasākumā)

4.1., 4.2.
Sasniedzamie mērķi un rādītāji

Apakšgrupas
sasniedzamie
Ekonomiskais, zaļie ieguldījumi (atbilstoši Noteikumu 2.pielikumam), biodrošība.
mērķi un rādītāji
Maksimālā atbalsta intensitāte 4.1.apakšpasākumā ir līdz:
•
50 % - būvniecībai, (jaunajiem lauksaimniekiem un Īpaši atbalstāmās teritorijas – 60%)
•
50 % - tehnikai un iekārtām,
•
70 % - ar vides mērķi saistītās investīcijas specifiskos gadījumos:
o
mitrzemju izveidei barības vielu noteces mazināšanai;
o
laistīšanas sistēmām, pretsalnas un pretkrusas sistēmām dārzkopībā;
o
Kūtsmēslu krātuves būvniecībai vai pārbūvei;
o
Ilggadīgo stādījumu ierīkošanai vēsturiski izmantoto kūdras ieguvju rekultivācijai, tostarp organiskajās augsnēs

10% pieaugums vai ½ no investīcijas apgrozījumā ar biedriem, biedru
skaits, ražošanas efektivitāte

*4.1. "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", 4.2."Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē", 4.3."Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

