Biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta no 07.05.2018. – 07.06.2018.

ATBALSTA PRETENDENTA PAŠNOVĒRTĒJUMS
Atbalsta pretendents pats novērtē savu projektu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, aizpildot kolonnu “Pašnovērtējums”,
veidlapā norādītajā vietā norāda LAD klienta Nr., atbalsta pretendentu un projekta nosaukumu; ieraksta iegūto punktu kopsummu, ieraksta
vārdu, uzvārdu un parakstās.

Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana
LAD klienta Nr. __ __ __ __ __ __ __ __ Atbalsta pretendents:________________________________________
Projekta nosaukums:____________________________________________________________________________

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Virskritērijs: Projekts atbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tas tiek iesniegts
Atbilst: Jā
Neatbilst: Nē

Projektā
kopumā

Ja projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek
noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek pamatots.
Skaidrojums: Tiek vērtēta projekta atbilstība stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts. Tiek vērtēts projekts kopumā. Ja
projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek
pamatots.

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Projekta mērķis veicina SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu.

1.

2 – Norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju
sasniegšanu.

B5

0 – Nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju
sasniegšanu.
Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projekta iesnieguma sadaļā B5 Projekta mērķis tiek norādīts, kā projekta mērķis veicinās
SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu. Mērķi un rādītāji norādīti SVVA stratēģijas 2.2.nod. un 3.1.nod.)
Ja nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu, tiek doti 0 punkti un
vērtējums tiek pamatots.

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību
sasniegšanu.

2.

2 - projekta pieteikumā detalizēti analizētas mērķa grupas, tās nosauktas un novērtētas
skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots plāns to sasniegšanai;

B6.1.

1 - mērķa grupas tiek nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas.
0 - projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un to vajadzības nav analizētas.
Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību
sasniegšanu. Ja projekta iesnieguma sadaļā B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums detalizēti
analizētas mērķa grupas, tās nosauktas un novērtētas skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots
plāns to sasniegšanai - tiek doti 2 punkti, bet ja mērķa grupas tiek tikai nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas – 1 punkts
un vērtējums tiek pamatots. Punktu skaits ir 0, ja projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un to vajadzības nav
analizētas, vērtējums tiek pamatots.

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts””
darbības teritorijā.
3.

2 - projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts un tiek pamatots;

B3 un
B3.1.

1 - projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts, tomēr netiek pamatots;
0 - projekta pieteikumā nav nosaukts jauninājums.
Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības
teritorijā. Jauninājumu skaidrojums un piemēri norādīti SVVA stratēģijas 2.3.nod. Vērtējums ar 2 punktiem tiek dots, ja
projekta pieteikumā sadaļā B.3. Projekta īstenošanas radītie jauninājumi jauninājums tiek nosaukts un sadaļā B.3.1. Ja
atbilde ir „Jā”, lūdzu aprakstīt, kādus jauninājumus jauninājums tiek pamatots, bet, ja jauninājums tikai nosaukts B.3.
un nav pamatots B.3.1. – tad 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Savukārt, ja projekta pieteikumā netiek norādīts (B3. un
B3.1.), ka jauninājums tiks ieviests projekta realizācijas gaitā, tad tiek doti 0 punkti un vērtējums tiek pamatots.

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta intensitāte, %
2 - atbalsta intensitāte līdz 85%
4.

B8
1 - atbalsta intensitāte 86% - 89%
0 – atbalsta intensitāte 90%
Skaidrojums: Tiek vērtēts, kāds % ir projektā paredzētais pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta
intensitāte, %. Ja projekta iesnieguma sadaļā pilnīgi visām pozīcijām B.9. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās
izmaksas pie atbalsta intensitātes % norāda līdz 85% – tiek doti 2 punkti; ja atbalsta intensitāte 86% - 89% – 1 punkts un
vērtējums tiek pamatots. Ja atbalsta intensitāte 90% - 0 punktu un vērtējums tiek pamatots.

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER
pasākumā.
2 – Nav saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER
pasākumā.

VRG dati

5.
1 - saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER
pasākumā 1 projekta īstenošanai;
0 - saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER
pasākumā 2 un vairāk projektu īstenošanai.
Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai ir saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošana periodā LEADER pasākumā.
Pēc VRG rīcībā esošās informācijas tiek konstatēts, vai projekta iesniedzējs LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER
pasākumā saņēmis publisko finansējumu projekta realizēšanai. Tiek doti 2 punkti, ja nav saņemts publiskais finansējums; 1
punkts un vērtējums tiek pamatots, ja saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošanas periodā LEADER
pasākumā 1 projekta īstenošanai. Ja saņemts publiskais finansējums LAP 2007.-2013. plānošana periodā LEADER pasākumā
2 un vairāk projektu īstenošanai – tiek doti 0 punkti, un vērtējums tiek pamatots.

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā
2 - aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, projekta
realizēšana pozitīvi ietekmē praktiski visu partnerības teritorijas dzīves vidi, visiem
partnerības teritorijas iedzīvotājiem ir iespējas baudīt projekta rezultātus.
6.

1 - aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, tomēr
projekta realizēšana pozitīvi ietekmē ne visu partnerības teritorijas dzīves vidi (ietekmē tikai
atsevišķa ciemā, pagastā dzīvojošos, vai noteiktu prasmju un iemaņu apveltītos).

B6.1.

0 - nav analīzes.
Skaidrojums: Tiek vērtēts, kāda ir sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā. Ja
projekta sadaļā B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums ir aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo
iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, projekta realizēšana pozitīvi ietekmē praktiski visu partnerības teritorijas dzīves vidi,
visiem partnerības teritorijas iedzīvotājiem ir iespējas baudīt projekta rezultātus – tiek doti 2 punkti. Piemērs: tiek iegādāti
PL, kas publiski pieejami sabiedriskā vietā ikvienam interesentam (Dienas centrā aktīvai atpūtai paredzēti PL) Ja projekta
sadaļā B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums ir aprakstīta projekta rezultātu ietekme vietējo
iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, tomēr projekta realizēšana pozitīvi ietekmē ne visu partnerības teritorijas dzīves vidi
(ietekmē tikai atsevišķa ciemā, pagastā dzīvojošos) – tiek dots 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Piemērs: tiek iegādāti
PL, kurus pamatā izmanto noteikta interešu grupa, kolektīvs vai nepieciešamas īpašas prasmes to pielietošanā, kas cilvēkiem
bez šīm prasmēm liedz iespēju būt iesaistītam). Ja projekta sadaļā B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības
pamatojums analīze vispār nav veikta, tiek doti 0 punkti un vērtējums pamatots.

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Projekta realizācija veicina sadarbību starp dažādām organizācijām biedrības
“Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā.

7.

2 – noslēgts sadarbības līgumi ar 3 vai vairāk dažādām organizācijām, kam juridiskā
adrese ir biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā.
1 - noslēgti sadarbības līgumi ar 2 organizācijām, kam juridiskā adrese ir biedrības
“Partnerība “Daugavkrasts”” darbības teritorijā.

Papildu
dokumenti
“Sadarbības
līgumu
kopijas”

0 – tiek iesniegta 1, vai netiek iesniegta neviena “Sadarbības līguma” kopija.
Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projekta realizācija veicina sadarbību starp dažādām organizācijām biedrības “Partnerība
“Daugavkrasts”” darbības teritorijā. Ja tiek iesniegti papildu dokumenti “Sadarbības līgumu kopijas”, kas apliecina
sadarbības ieceri ar 3 vai vairāk dažādām organizācijām, kam juridiskā adrese ir biedrības “Partnerība “Daugavkrasts””
darbības teritorijā, tad tiek doti 2 punkti. Ja tiek iesniegti papildu dokumenti “Sadarbības līgumu kopijas”, kas apliecina
sadarbības ieceri ar 2 dažādām organizācijām, kam juridiskā adrese ir biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” darbības
teritorijā, tad tiek dots 1 punkts un pamatots vērtējums. Savukārt, ja tiek iesniegts 1 vai netiek iesniegts neviens papildu
dokuments “Sadarbības līgumu kopija” – tad tiek doti 0 punkti un vērtējums tiek pamatots.

Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un
veicināšana, mūžizglītības veicināšana ir 14 punkti. Minimālais punktu skaits, lai šajā Rīcībā saņemtu
pozitīvu vērtējumu, ir 7 punkti.

PAŠNOVĒRTĒJUMA REZULTĀTĀ IEGŪTO PUNKTU KOPSUMMA:

______________________________
VĀRDS, UZVĀRDS

___________

____________________________
PARAKSTS

PUNKTI

______________
DATUMS

