Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Biedrības „Jūrkante” paziņojums
Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.
kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un
Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
1.
Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību
apraksts
6.jūnijs 2016. gada līdz 6.jūlijam 2016.
2. kārtas projektu iesniegumu
gadam.
pieņemšanas laiks
1.2. Rīcība- 61 916,10 EUR
2.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais
2.2.Rīcība –150 000 EUR
finansējums EUR 211 916,61
2.kārtai piešķirtais EJZF publiskais
finansējums EUR 222 839,77
Projektu īstenošanas termiņš

1.1. Rīcība 222 839,77 EUR
1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas
labiekārtošana- divi gadi no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
2.Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” un
projektā paredzēta attiecināmo izmaksu
pozīcija „Ar projektu saistītā personāla
atalgojuma un darbības nodrošināšana”
izmaksas, kas nepārsniedz līdz 15% no
projekta kopējās attiecināmo izmaksu
summa- divi gadi no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu;
3. Pārējiem projektiem projektu
īstenošanas termiņš ir viens gads no
Lauku atbalsta dienesta lēmumam
pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.

2.
2.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA)
stratēģijas ir 434 755,87 EUR

LAP 2014-2020. aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas”
Sekmēt vietējās produkcijas noietu tirgū
SVVA Stratēģijas
mērķis
ELFLA 1.2.Rīcība
Produkcijas realizācijas dažādošana un uzlabošana
61 916,10 EUR
Apbalsta apmērs
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu
Atbilstošā MK
un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un
Noteikumu Nr.590
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; Lauksaimniecības
5.punktā minētā
produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darbība
darba apstākļu radīšanai; Tādas vides radīšanai vai
labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un
jaunu realizācijas veidu ieviešanai; Darbinieku
produktivitātes kāpināšanai;

Rīcības apraksts

Rīcībā plānotās darbības ietvaros paredzēts atbalstīt
„Jūrkantes” teritorijā inovatīvu iepakošanas iekārtu
iegādi, tirgus vietas iekārtošanu, uzlabošanu,
labiekārtošanu, kā arī citu veidu vietējās produkcijas
tirgus noieta sekmēšanu. Gadījumā, ja plānots projektu
īstenot pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15000 iedzīvotāju,
tad vadās pēc atbilstoši spēkā esošajiem MK
Noteikumiem Nr.125 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un
īstenošanai”. Tirgus interneta vides izveidi..

LAP 2014-2020. aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika
SVVA Stratēģijas
pavadīšanas iespēju dažādošana
mērķis
ELFLA 2.2.Rīcība
Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšana
150 000 EUR
Apbalsta apmērs
Vietējas teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu,
Atbilstošā MK
sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību,
Noteikumu Nr.590
kvalitāti un sasniedzamību.
5.punktā minētā
Sabiedrisko aktivitāšu ( tostarp apmācību un interešu
darbība
klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu)
dažādošanai.
Rīcībā plānotās darbības ietvaros paredzēts atbalstīt
Rīcības apraksts
biedrības teritorijas apdzīvoto kultūrvēsturisko
mantojumu infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir
apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību
apzināšanu (ciema vai apkaimes līmenī). Priekšroka šīs
rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina
uzņēmējdarbības vajadzības tūrisma nozarē, kā arī

vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (muzeji,
muižas, pilis).
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana”
Sekmēt piekrastes uzņēmējdarbības attīstību.
SVVA Stratēģijas
mērķis
EJZF 1.1.Rīcība
Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības
dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
222 839,77 EUR
Apbalsta apmērs
Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana
Atbilstošā MK
visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos.
Noteikumu Nr.605
6.punktā minētā
darbība
Rīcībā plānotās darbības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG
Rīcības apraksts
darbības teritorijā strādājošos un jaunos zivsaimniecības
uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās
darbības dažādošanai un uzlabošanai – tai skaitā
ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai.
Īpaši atbalstot uzņēmējdarbības dažādošanu zvejniecības
nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Jaunu
inovatīvu pakalpojumu un produktu radīšana.

3.
Projektu vērtēšanas kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija

ELFLA 2. rīcības „ Produkcijas realizācijas dažādošana un uzlabošana „ vērtēšanas kritēriji
M2
Sekmēt
vietējās
produkcijas
noieta tirgu

ELFLA2
Produkcijas
realizācijas
dažādošana un
uzlabošana

Atbilst stratēģijas mērķim un rīcībai
Ja tiek saņemts 0 punkti – projekts tiek noraidīts
Ja tiek saņemti 2 punkti – projekts tiek tālāk vērtēts
Sniegts pamatojums projekta virzībai uz jaunu tirgu sasniegšanu ārpus
VRG teritorijas
Ja netiek sniegts pamatojums saņem 0 punktus
Ja tiek sniegts vispārīgs pamatojums saņem 1 punktu
Ja tiek sniegts pamatots pamatojums saņem 2 punktus
Iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti,
Nepilnīgi iesniegti pavaddokumenti saņem 0 punktus
Iesniegti visi pavaddokumenti saņem 2 punktus
VRG teritorijai inovatīva produktu iepakošana vai inovatīva vietējās
produkcijas noietu vietu izveidošana
Ja projektā nav ietverta inovācija saņem 0 punktus
Ja projektā ietverta inovācija pagasta līmenī saņem 1 punktus
Ja projektā ietverta inovācija VRG teritorijā saņem 2 punktus
Projekta sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšana
Ja projekta rezultātā ilgtspēja netiek pamatota vai nodrošināta vismaz 5
gadus saņem 0 punktus
Ja projekta rezultātā ilgtspēja tiek vispārīgi norādīta saņem 1 punktu
Ja projekta rezultātā tiek nodrošināta pamatota ilgtspēja (vismaz 5
gadus) saņem 2 punktus
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Tiek popularizēts un saglabāts vietējais nacionālais produkts
Ja netiek popularizēts un saglabāts vietējais nacionālais produkts saņem
0 punktus
Ja tiek tikai saglabāts vietējais nacionālais produkts saņem 1,5 punktus
Ja tiek tikai popularizēts vietējais nacionālais produkts saņem 1 punktu
Ja tiek popularizēts un saglabāts vietējais nacionālais produkts saņem 2
punktus
Jaundibināts uzņēmums (līdz 1 gadam)
Ja netiek dibināts jauns uzņēmums vai uzņēmums vecāks par 1 gadu
saņem 0 punktus
Ja uzņēmums darbojas līdz 1 gadam saņem 1,5 punktus
Ja fiziska persona dibina uzņēmumu pirmo reizi saņem 2 punktus
Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības centriem (attīstības
centri ir Salacgrīva un Ainaži)
Ja projekts tiek īstenots attīstības centros saņem 0 punktus
Ja projekts tiek īstenots ārpus attīstības centriem saņem 2 punktus
Minimālais iegūstamo punktu skaits
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ELFLA 3. rīcības „ Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” vērtēšanas kritēriji.
M3
ELFLA3
Atbilst stratēģijas mērķim, rīcībai un pierādīta atbilstība vietējās
Vietējo
Dzīves vides
pašvaldības attīstības programmai
0
iedzīvotāju
sakārtošana, brīvā Ja neatbilst stratēģijas mērķim, rīcībai un nav atbilstība saņem 0 punktus
sabiedrisko
laika pavadīšana
– projekts tiek noraidīts
aktivitāšu un
un dabas resursu
Ja atbilst stratēģijas mērķim, rīcībai un pierādīta atbilstība saņem 2
2
brīvā laika
efektīva
punktus

B1,B5,B6

pavadīšanas
iespēju
dažādošana

izmantošana
ELFLA 4
Vēsturiskā
kultūras
mantojuma
saglabāšana

Projekts tiek īstenots iepriekšējā stratēģijas plānošanas periodā
izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas periodā
izveidoto/uzlaboto infrastruktūru (tiek tikai vērtēts ELFLA 3 rīcībai)
Ja projekts netiek īstenots iepriekšējā plānošanas periodā izveidotajās
vai uzlabotajās infrastruktūrās saņem 0 punktus
Ja projekts tiek īstenots iepriekšējā plānošanas periodā izveidotajās vai
uzlabotajās infrastruktūrās saņem 2 punktus
Projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu
savstarpējai sadarbībai
Ja projektā netiek aprakstīti ieguvumi un veidi saņem 0 punktus
Ja projektā skaidri aprakstīti ieguvumi saņem 1,5 punktus
Ja projektā aprakstīti veidi savstarpējai sadarbībai saņem 1 punktu
Ja projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi saņem 2 punktus
Tiek atjaunots kultūrvēsturiskais mantojums (tiek tikai vērtēts ELFLA 4
rīcībai)
Ja netiek atjaunots kultūrvēsturiskais mantojums saņem 0 punktus
Ja tiek atjaunot kultūrvēsturiskais mantojums saņem 2 punktus
Projekta sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšana
Ja projekta rezultātā ilgtspēja netiek pamatota vai nodrošināta vismaz 5
gadus saņem 0 punktus
Ja projekta rezultātā ilgtspēja tiek vispārīgi norādīta saņem 1 punktu
Ja projekta rezultātā tiek nodrošināta pamatota ilgtspēja (vismaz 5
gadus) saņem 2 punktus
Sniegts atbalsts tūrisma nozares attīstībai (tiek tikai vērtēts ELFLA 4
rīcībai)
Ja netiek sniegts atbalsts tūrisma nozares attīstībai saņem 0 punktus
Ja tiek sniegts tūrisma nozares attīstībai saņem 2 punktus
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Iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti
Nepilnīgi iesniegti pavaddokumenti saņem 0 punktus
Iesniegti visi pavaddokumenti saņem 2 punktus
Projekta rezultātā uzlabojas sociālās atstumtības riska grupām iespēja
iekļauties sabiedrībā
Ja projekta rezultātā neuzlabojas sociālās atstumtības riska grupu
iespējas iekļauties sabiedrībā saņem 0 punktus
Ja projekta rezultātā uzlabojas sociālās atstumtības riska grupu iespējas
iekļauties sabiedrībā saņem 2 punktus
Apliecinājums par apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu
Ja netiek iesniegts dokuments, kurā ir ietverta pamatota iedzīvotāju un
vietas vajadzību apzināšanu saņem 0 punktus
Ja tiek iesniegts dokuments, kurā ir ietverta pamatota iedzīvotāju un
vietas vajadzību apzināšanu saņem 2 punktus
Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības centriem (attīstības
centri ir Salacgrīva un Ainaži)
Ja projekts tiek īstenots attīstības centros saņem 0 punktus
Ja projekts tiek īstenots ārpus attīstības centriem saņem 2 punktus
Minimālais iegūstamo punktu skaits
ELFLA 3 rīcībai
ELFLA 4 rīcībai
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EJZF 1. rīcības „ Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, dažādošana un sezonalitātes mazināšana „ vērtēšanas kritēriji
Stratēģiskais
mērķis
M4
Sekmēt
piekrastes
uzņēmējdarbības
attīstību

Stratēģijas
rīcība
EJZF1
Zivsaimniecības
uzņēmumu
attīstība,
dažādošana un
sezonalitātes
mazināšana

Atlases kritērijs
Atbilst stratēģijas mērķim, rīcībai un uzņēmuma pamatdarbība ir
zivsaimniecība
Ja neatbilst stratēģijas mērķim, rīcībai un uzņēmuma pamatdarbība
nav zivsaimniecība saņem 0 punktus – projekts tiek noraidīts
Ja atbilst stratēģijas mērķim, rīcībai un uzņēmuma pamatdarbība ir
zivsaimniecība saņem 2 punktus
Izveidoto darbavietu skaits
Ja darba vieta netiek saglabāta saņem 0 punktus
Ja tiek radīta 1 darba vieta saņem 1 punktu
Ja tiek radītas 2 vai vairāk darba vieta saņem 1,5 punktus
Projekts virzīts, uz vietējās teritorijas vajadzībām
Ja projekts netiek virzīts uz teritorijas vajadzībām saņem 0 punktis
Ja projekts tiek vispārīgi aprakstīts saņem 1 punktu
Ja projekts tiek virzīts uz vietējās teritorijas vajadzībām saņem 2
punktus
Plānotais projekts ir virzīts uz sezonalitātes ietekmes mazināšanu
Ja plānotais projekts netiek virzīts uz sezonalitātes mazināšanu
saņem 0 punktus
Ja plānotais projekts ir virzīts uz sezonalitātes mazināšanu saņem 2
punktus
Jaundibināts uzņēmums (līdz 1 gadam)
Ja netiek dibināts jauns uzņēmums vai uzņēmums vecāks par 1 gadu
saņem 0 punktus
Ja uzņēmums darbojas līdz 1 gadam saņem 1,5 punktusJa fiziska
persona uzņēmumu dibina pirmo reizi saņem 2 punktus
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Plānotais projekts ir virzīts uz darbības dažādošanu
Ja plānotais projekts nav virzīts uz dažādošanu saņem 0 punktus
Ja plānotais projekts ir virzīts uz darbības (uzņēmējdarbības
nozares) dažādošanu saņem 2 punktus
Tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā ietverti un pamatoti
ieguvumi citiem uzņēmējiem
Ja netiek īstenots kā kopprojekts saņem 0 punktus
Ja projektā tiek ietverti ieguvumi citiem uzņēmējiem saņem 1,5
punktus
Ja tiek īstenots kā kopprojekts saņem 2 punktus
Projekta sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšana
Ja projekta rezultātā ilgtspēja netiek pamatota vai nodrošināta
vismaz 5 gadus saņem 0 punktus
Ja projekta rezultātā ilgtspēja tiek vispārīgi norādīta saņem 1 punktu
Ja projekta rezultātā tiek nodrošināta pamatota ilgtspēja (vismaz 5
gadus) saņem 2 punktus
Projekta rezultātā uzlabojas sociālās atstumtības riska grupas iespēja
iekļauties darba tirgū
Ja projekta rezultātā neuzlabojas sociālās atstumtības riska grupas
iespējas iekļauties darba tirgū saņem 0 punktus
Ja projekta rezultātā uzlabojas sociālās atstumtības riska grupas
iespējas iekļauties darba tirgū saņem 2 punktus
Sinerģijas kritērijs (tieša saistība ar SAM 3.1.1. ietvaros īstenotiem
projektiem) Ja projektam nav tieša saistība saņem 0 punktus
Ja projektam ir tieša saistība saņem 2 punktus
Minimālais iegūstamo punktu skaits
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Projektu iesniegumi papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniska dokumenta veidā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.) jāiesniedz biedrības
„Jūrkante” birojā: Smilšu ielā 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, tālr. 22010977; 29427095.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese – biedrība ”Jūrkante” Smilšu ielā 9 Salacgrīvas novada domes 110 kabinetā. No pulkstenis 8 . 00 līdz
17.00 katru darba dienu
Kontaktinformāciju – Sandija Kauliņa Telefons 22010977 vai 64071985 sandija@jurkante.lv
Iespēja iepazīties ar Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju ir Biedrības “Jūrkante” birojā.

