Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 2016. gada 3.oktobra līdz
3.novembrim.
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 366
000,00 Euro, tajā skaitā mērķim Nr.1. - 276 000,00 Euro un mērķim Nr.2. - 90 000,00 Euro.
RĪCĪBAS PLĀNS
Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Atbalsta apmērs: 150 000,00 Euro.
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot
Ogres pilsētu).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 50 000 EUR;
- 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Atbalsta intensitāte:
- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot
nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Pārstrāde ietver jebkuru darbību ar lauksaimniecības produktu, tostarp karsēšanu, kūpināšanu,

konservēšanu, nogatavināšanu, žāvēšanu, marinēšanu, ekstrakciju, ekstrūziju, malšanu, saldēšanu vai vienlaikus vairākus šos procesus, kas
maina sākotnējo produktu. Par lauksaimniecības produktu pārstrādi uzskatāma arī dzīvnieku kaušana un sadalīšana. Projektu var īstenot arī
kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem.
Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.
Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:
* Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
* Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta
īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju;
iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi, kas nodod
zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
* Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
* Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
* Informācija par pārstrādē izmantotiem (vai plānotiem) pašaudzētiem vai VRG darbības teritorijā iegūtiem produktiem un izejvielām, kā
arī to apjoms (procentos) pret kopējo izejvielu apjomu (informācija sniedzama par produktu, kas attiecas uz konkrēto projektu);
* Informācija par projekta rezultātu ietekmi vietējās teritorijas raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšanā un
popularizēšanā;
* Projekta iesniegumā jāpamato, kā uzņēmumā iesaistīti/nodarbināti vai tiks iesaistīti/nodarbināti radinieki (tēvs, māte, vecāmāte,
vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais);
* Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija
jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā.

Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
Atbalsta apmērs: 80 000,00 Euro.
Projekti īstenojami VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres
novadā (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 20 000 EUR;
- 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Atbalsta intensitāte:
- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums,
vietējo ražotāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, degustāciju saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu
pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo
ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu. Atbalstu var saņemt projekta īstenošanai arī Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir
lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī
persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem.
Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek
realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai” un “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai”.
Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:
* Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
* Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta
īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju;
iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi, kas nodod
zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
* Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
* Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
* Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija
jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā.

Rīcība 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.
Atbalsta apmērs: 46 000,00 Euro.
Projekti īstenojami visā Latvijas teritorijā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 20 000 EUR;
Atbalsta intensitāte:
- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt esošo un jaunu darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, sekmējot produktivitāti un uzņēmējdarbības
attīstību. Atbalsta darbinieku mācības, kurām ir Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencēta vai akreditēta izglītības programma, kurās tiek
izsniegts sertifikāts par mācību sekmīgu pabeigšanu, kā arī transportlīdzekļu vadītāja apmācības, ja tiek iegūtas atbilstošās kategorijas
transportlīdzekļu vadītāja tiesības. Darba devējs vienojas ar darbiniekiem darba attiecības pēc projekta īstenošanas turpināt vismaz 18 mēnešu
(par darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.
Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:
* Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
* Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta
īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju;
iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi, kas nodod
zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
* Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
* Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
* Informācija par darba attiecībām pēc projekta īstenošanas (vismaz 18 mēneši) jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas
plūsmā.

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Atbalsta apmērs: 90 000,00 Euro.
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot
Ogres pilsētu).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 10 000 EUR;
Atbalsta intensitāte:
- 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros
īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura. Projektu rezultāti ir publiski
pieejami un pat to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no
esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un
piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar
projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.
Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu,
sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad” un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu,
sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:
* Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
* Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta
īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju;
iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi, kas nodod
zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
* Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
* Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
* Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad informācija par līgumiem vai rakstisku vienošanos ar pašvaldību (izņemot
patapinājuma, nomas vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar projekta mērķi. Pavaddokumentos pievieno līguma vai vienošanās kopiju.

*
*
*

Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad pavaddokumentos pievieno biedru (biedrībām) vai dibinātāju (nodibinājumiem)
saraksts;
Informācija, par projekta rezultātu publisku pieejamību neierobežotā vai ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti);
Informācija, vai projekta rezultāti ir pielietojami, izmantojami citām sabiedrības grupām, nozarēm, organizācijām, ģeogrāfiskām
teritorijām utml. (multiplikatīvais efekts).

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
- Ja projektu īsteno rīcībā Nr. 2.1. vai 2.2. un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija personāla atalgojumam un darbības
nodrošināšanai, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem: 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Rīcība 1.2.
Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai
Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums /
Punkti

Projekta
iesnieguma
attiecīgā
sadaļa

Veic
atzīmi
„x” pie

Projekta
iesniegums
kopumā

1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai
1.1.

Projekts atbilst SVVA stratēģijas
mērķim un ir saskaņā ar rīcības
plānā noteikto rīcību un VRG

Atbilst
Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības
plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk

darbības teritoriju

netiek vērtēti)

atbilstoš
ā

2. Vispārējie kritēriji
2.1.

Projekta iesnieguma iesniegšana

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar
Elektronisko dokumentu likumu
Projekta iesniegums iesniegts papīra formātā

1

Projekta
iesniegums
kopumā

0

2.2.

Projekta iesniegumam
pievienoti visi nepieciešamie
pavaddokumenti

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
Ne visi nepieciešamie pavaddokumenti ir iesniegti

1
0

D1

2.3.

Atbalsta pretendenta iesniegto
projekta iesniegumu skaits
izsludinātajā projektu konkursa
kārtā (konkrētajā rīcībā)

Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu
izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)
Atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus
izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

1

Projektu
iesniegumu
saraksts

Atbalsta pretendenta darbība
reģistrēta VRG darbības
teritorijā

Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības
teritorijā, juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz
projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības teritorijā
Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG
darbības teritorijā, juridiskas personas juridiskā adrese vai
struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG
darbības teritorijā

1

2.4.

0

0

B15;
Izziņa vai
izdruka no
reģistra par
deklarēto
dzīvesvietu vai
reģistrēto
juridiskās
personas
juridisko vai

struktūrvienība
s adresi
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Projekta iesniedzēja kapacitāte

Projekta iesniegumā pamatots, ka atbalsta pretendentam ir
nepieciešamā finanšu un vadības kapacitāte, lai sasniegtu projekta
mērķi un rezultātus
Projekta iesniegumā nav pamatots, ka atbalsta pretendentam ir
nepieciešamā finanšu un vadības kapacitāte, lai sasniegtu projekta
mērķi un rezultātus

1

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā
sasniegt plānoto mērķi
Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā
sasniegt plānoto mērķi
Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt
plānoto mērķi

2

Projekta mērķis ir reāls,
sasniedzams, izmērāms
konkrētā budžeta, laika un
cilvēkresursu ziņā

Atbilst

1

Neatbilst

0

Skaidri definēta mērķauditorija

Skaidri definēta mērķauditorija, tās lielums, tiešais labuma guvēju
skaits
Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, nav identificēti tiešā labuma
guvēji

1

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir
pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu
Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir

2

Projekta sagatavotība un
pamatojums

Projekta budžets

A1; A2; A3; B4;
B5; B6; B15

0

B5; B6

1
0
B4; B5; B9; B10

B5; B6

0

1

B5; B6; B8; B9;
B10

daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu
Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa
sasniegšanu
2.10.

2.11.

2.12.

1

Projekta īstenošanas risku
izvērtējums

0

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 identificēto risku novēršanai vai izstrādāts nepilnīgi
Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

2

Projekts paredz sociāli
mazaizsargāto personu1 iesaisti
un/vai nodarbinātību

Projekts paredz sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai
nodarbinātību
Projektā nav paredzēta sociāli mazaizsargāto personu iesaiste un/vai
nodarbinātība

1

Projekta iesniegumā pamatots,
kā tiks nodrošināta projekta
patstāvīga dzīvotspēja un
projekta rezultāta izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta
uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam
mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas
Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks
nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas
Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un
nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

B15

1
0
B6; B15

0
B6;

1

0

Sociāli mazaizsargāta persona - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras
atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki.

2.13.

Projektā plānotas un aprakstītas
aktivitātes projekta publicitātes
nodrošināšanai un informācijas
izplatīšanai

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un
nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta
portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos
Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un
nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts,
TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā
Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai
nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls,
laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

2

B13

1

0

2.14.

Atbalsta pretendenta saņemtā
finansējuma apmērs
(attiecināmās izmaksas) SVVA
stratēģijas 2015-2020 ietvaros

0 līdz 20 000 EUR
20 000.01 līdz 50 000 EUR
50 000.01 EUR un vairāk

2
1
0

Projektu
reģistrs

2.15.*

Projekta attiecināmo izmaksu
summas attiecība pret
maksimāli pieļaujamo
attiecināmo izmaksu summu

Aprēķina pēc sekojošas formulas:
Punktu skaits = 2 - 2 x (projekta attiecināmo izmaksu summa pret
maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu)
(rezultāts atspoguļojams ar 2 zīmēm aiz komata)

0-2

B9

2.16.*

Projektam papildus piesaistītais
finansējums

Aprēķina pēc sekojošas formulas:
Punktu skaits = 2 - 2 x (projekta attiecināmo izmaksu summa pret
projekta kopējo izmaksu summu)
(rezultāts atspoguļojams ar 2 zīmēm aiz komata)

0-2

B9; B10

* Īpašie kritēriji. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentiem, kas ieguvuši lielāku punktu skaitu
atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas vērtēšanas kritērijos noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Attiecīgajiem projektiem papildus tiek
piešķirti 0,01, 0,02, 0,03 utt. punkti atkarībā no īpašo kritēriju punktu summas, sākot no otrās mazākās.

3. Specifiskie kritēriji
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.4.

3.5.

Projekta mērķis

Projekts paredz radīt jaunu produktu

2

Projekts paredz attīstīt esošu produktu

1

Bioloģisko produktu pārstrāde
vai
Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas

2

Citas pārtikas kvalitātes shēmas

1

Atbalsta pretendents neatbilst minētajām pārtikas kvalitātes shēmām

0

Pārstrādē izmantoti (vai tiek
plānoti) pašaudzēti vai VRG
darbības teritorijā iegūti
produkti un izejvielas

Vairāk par 50% no izejvielu apjoma

2

10-50% no izejvielu apjoma

1

Mazāk par 10% (neieskaitot)

0

Projekta idejas novitāte
(jauninājums) VRG darbības
teritorijā

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla

2

Projekta iesniegumā nav pietiekami pamatots, kāpēc projekta ideja ir
oriģināla

1

Projekta ideja nav oriģināla

0

Vietējā teritorijā raksturīgo
vērtību, tradīciju, kultūras
mantojuma saglabāšana un
popularizēšana

Projekta rezultātā tiks veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību,
tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

1

Projekta rezultātā netiks veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību,
tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

0

Projekts veicina ģimenes
uzņēmumu attīstību

Projekta iesniegumā pamatots, kā uzņēmumā iesaistīti/nodarbināti vai
tiks iesaistīti/nodarbināti radinieki (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs,

1

Atbalsta pretendents atbilst
kādai no minētajām pārtikas
kvalitātes shēmām

B5; B6
A1

B14; B15

B3

B6; B15

B6; B15

bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa,
pusbrālis, laulātais)

3.6.

3.7.

3.8.

Projekta iesniegumā nav pamatots, kā uzņēmumā iesaistīti/nodarbināti
vai tiks iesaistīti/nodarbināti radinieki (tēvs, māte, vecāmāte,
vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa,
pusmāsa, pusbrālis, laulātais)

0

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu

2

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina
energoresursu taupību

1

Projektā nav paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas
nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu vai energoresursu
taupību

0

Projektā paredzēts radīt jaunas
darba vietas vai saglabāt esošās
(kalendārā gada griezumā
atbilst normālam darba laikam)

Radīs vismaz 2 jaunas darba vietas

3

Radīs vismaz 1 jaunu darba vietu

2

Saglabās esošās darba vietas

1

Samazinās esošās darba vietas vai neradīs darba vietu, kas kalendārā
gada griezumā atbilst normālam darba laikam

0

Plānots kopprojekts

Projekts atbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem)

1

Projekts neatbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem)

0

Projekta ietekme uz klimata
pārmaiņām

Maksimāli iespējamais punktu skaits:

40

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

22

B2

B4; B15

A2

Rīcība 1.3.
Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana
Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums /
Punkti

Projekta
iesnieguma
attiecīgā
sadaļa

1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai
1.1.

Projekts atbilst SVVA stratēģijas
mērķim un ir saskaņā ar rīcības
plānā noteikto rīcību un VRG
darbības teritoriju

Atbilst
Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības
plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk
netiek vērtēti)

Veic atzīmi Projekta
„x” pie
iesniegums
atbilstošā kopumā

2. Vispārējie kritēriji
2.1.

Projekta iesnieguma
iesniegšana

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar
Elektronisko dokumentu likumu
Projekta iesniegums iesniegts papīra formātā

1

Projekta
iesniegums
kopumā

0

2.2.

Projekta iesniegumam
pievienoti visi nepieciešamie
pavaddokumenti

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
Ne visi nepieciešamie pavaddokumenti ir iesniegti

1
0

D1

2.3.

Atbalsta pretendenta iesniegto
projekta iesniegumu skaits
izsludinātajā projektu konkursa
kārtā (konkrētajā rīcībā)

Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā
projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)
Atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus
izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

1

Projektu
iesniegumu
saraksts

0

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Atbalsta pretendenta darbība
reģistrēta VRG darbības
teritorijā

Projekta iesniedzēja kapacitāte

Projekta sagatavotība un
pamatojums

Projekta mērķis ir reāls,

Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības
teritorijā, juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz
projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības teritorijā
Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības
teritorijā, juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz
projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā

1

Projekta iesniegumā pamatots, ka atbalsta pretendentam ir
nepieciešamā finanšu un vadības kapacitāte, lai sasniegtu projekta
mērķi un rezultātus
Projekta iesniegumā nav pamatots, ka atbalsta pretendentam ir
nepieciešamā finanšu un vadības kapacitāte, lai sasniegtu projekta
mērķi un rezultātus

1

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā
sasniegt plānoto mērķi
Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā
sasniegt plānoto mērķi
Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt
plānoto mērķi

2

Atbilst

1

0

B15;
Izziņa vai
izdruka no
reģistra par
deklarēto
dzīvesvietu vai
reģistrēto
juridiskās
personas
juridisko vai
struktūrvienīb
as adresi
A1; A2; A3; B4;
B5; B6; B15

0

B5; B6

1
0
B4; B5; B9;

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2

sasniedzams, izmērāms
konkrētā budžeta, laika un
cilvēkresursu ziņā

Neatbilst

0

B10

Skaidri definēta mērķauditorija

Skaidri definēta mērķauditorija, tās lielums, tiešais labuma guvēju
skaits
Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, nav identificēti tiešā labuma
guvēji

1

B5; B6

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir
pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu
Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji
pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu
Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa
sasniegšanu

2

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 identificēto risku novēršanai vai izstrādāts nepilnīgi
Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

2

Projekts paredz sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai
nodarbinātību
Projektā nav paredzēta sociāli mazaizsargāto personu iesaiste un/vai
nodarbinātība

1

Projekta budžets

Projekta īstenošanas risku
izvērtējums

Projekts paredz sociāli
mazaizsargāto personu2 iesaisti
un/vai nodarbinātību

0
B5; B6; B8; B9;
B10

1
0
B15

1
0
B6; B15

0

Sociāli mazaizsargāta persona - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras
atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki.

2.12.

2.13.

Projekta iesniegumā pamatots,
kā tiks nodrošināta projekta
patstāvīga dzīvotspēja un
projekta rezultāta izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim

Projektā plānotas un aprakstītas
aktivitātes projekta publicitātes
nodrošināšanai un informācijas
izplatīšanai

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana
un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz
5 gadus pēc projekta īstenošanas
Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks
nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas
Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un
nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un
nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta
portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos
Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un
nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts,
TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā
Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai
nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls,
laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

2

B6;

1

0

B13

1

0

2.14.

Atbalsta pretendenta saņemtā
finansējuma apmērs
(attiecināmās izmaksas) SVVA
stratēģijas 2015-2020 ietvaros

0 līdz 20 000 EUR
20 000.01 līdz 50 000 EUR
50 000.01 EUR un vairāk

2
1
0

Projektu
reģistrs

2.15.*

Projekta attiecināmo izmaksu
summas attiecība pret

Aprēķina pēc sekojošas formulas:
Punktu skaits = 2 - 2 x (projekta attiecināmo izmaksu summa pret

0-2

B9

2.16.*

maksimāli pieļaujamo
attiecināmo izmaksu summu

maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu)
(rezultāts atspoguļojams ar 2 zīmēm aiz komata)

Projektam papildus piesaistītais
finansējums

Aprēķina pēc sekojošas formulas:
Punktu skaits = 2 - 2 x (projekta attiecināmo izmaksu summa pret
projekta kopējo izmaksu summu)
(rezultāts atspoguļojams ar 2 zīmēm aiz komata)

0-2

B9; B10

* Īpašie kritēriji. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentiem, kas ieguvuši lielāku punktu skaitu
atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas vērtēšanas kritērijos noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Attiecīgajiem projektiem papildus tiek
piešķirti 0,01, 0,02, 0,03 utt. punkti atkarībā no īpašo kritēriju punktu summas, sākot no otrās mazākās.

3. Specifiskie kritēriji
3.1.

3.2.

3.3.

Projekta mērķis

Projekta idejas novitāte
(jauninājums) VRG darbības
teritorijā
Projekta ietekme uz klimata
pārmaiņām

Projekts paredz jauna vai esoša tirgus laukuma radīšanu vai
labiekārtošanu, kurā realizēt vietējo produkciju, kā arī projektā plānoti
tirgus laukuma iedzīvināšanas pasākumi
Projekts paredz cita veida vietējās produkcijas realizācijas veidus

1

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla
Projekta iesniegumā nav pietiekami pamatots, kāpēc projekta ideja ir
oriģināla
Projekta ideja nav oriģināla

2
1

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu
Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina
energoresursu taupību
Projektā nav paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas

2

B5; B6

0
B3

0

1
0

B2

nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu vai energoresursu
taupību
3.4.

Projektā paredzēts radīt jaunas
darba vietas vai saglabāt esošās
(kalendārā gada griezumā
atbilst normālam darba laikam)

Radīs vismaz 2 jaunas darba vietas
Radīs vismaz 1 jaunu darba vietu
Saglabās esošās darba vietas
Samazinās esošās darba vietas vai neradīs darba vietu, kas kalendārā
gada griezumā atbilst normālam darba laikam

3
2
1
0

B4; B15

3.5.

Plānots kopprojekts

Projekts atbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem)
Projekts neatbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem)

1
0

A2

Maksimāli iespējamais punktu skaits:
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

33
20

Rīcība 1.4.
Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai
Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums /
Punkti

Projekta
iesnieguma
attiecīgā
sadaļa

1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai
1.1.

Projekts atbilst SVVA stratēģijas
mērķim un ir saskaņā ar rīcības
plānā noteikto rīcību un VRG
darbības teritoriju

Atbilst
Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības
plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk
netiek vērtēti)

Veic atzīmi Projekta
„x” pie
iesniegums
atbilstošā kopumā

2. Vispārējie kritēriji
2.1.

Projekta iesnieguma
iesniegšana

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar
Elektronisko dokumentu likumu
Projekta iesniegums iesniegts papīra formātā

1

Projekta
iesniegums
kopumā

0

2.2.

Projekta iesniegumam
pievienoti visi nepieciešamie
pavaddokumenti

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
Ne visi nepieciešamie pavaddokumenti ir iesniegti

1
0

D1

2.3.

Atbalsta pretendenta iesniegto
projekta iesniegumu skaits
izsludinātajā projektu konkursa
kārtā (konkrētajā rīcībā)

Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā
projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)
Atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus
izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

1
0

Projektu
iesniegumu
saraksts

Atbalsta pretendenta darbība

Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības

1

B15;

2.4.

reģistrēta VRG darbības
teritorijā

2.5.

2.6.

2.7.

Projekta iesniedzēja kapacitāte

Projekta sagatavotība un
pamatojums

Projekta mērķis ir reāls,
sasniedzams, izmērāms

teritorijā, juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz
projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības teritorijā
Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības
teritorijā, juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz
projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā

0

Projekta iesniegumā pamatots, ka atbalsta pretendentam ir
nepieciešamā finanšu un vadības kapacitāte, lai sasniegtu projekta
mērķi un rezultātus
Projekta iesniegumā nav pamatots, ka atbalsta pretendentam ir
nepieciešamā finanšu un vadības kapacitāte, lai sasniegtu projekta
mērķi un rezultātus

1

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā
sasniegt plānoto mērķi
Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā
sasniegt plānoto mērķi
Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt
plānoto mērķi

2

Atbilst
Neatbilst

1
0

Izziņa vai
izdruka no
reģistra par
deklarēto
dzīvesvietu vai
reģistrēto
juridiskās
personas
juridisko vai
struktūrvienīb
as adresi
A1; A2; A3; B4;
B5; B6; B15

0

B5; B6

1
0
B4; B5; B9;
B10

konkrētā budžeta, laika un
cilvēkresursu ziņā
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
3

Skaidri definēta mērķauditorija

Skaidri definēta mērķauditorija, tās lielums, tiešais labuma guvēju
skaits
Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, nav identificēti tiešā labuma
guvēji

1

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir
pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu
Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji
pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu
Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa
sasniegšanu

2

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 identificēto risku novēršanai vai izstrādāts nepilnīgi
Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

2

Projekts paredz sociāli
mazaizsargāto personu3 iesaisti
un/vai nodarbinātību

Projekts paredz sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai
nodarbinātību
Projektā nav paredzēta sociāli mazaizsargāto personu iesaiste un/vai
nodarbinātība

1

Projekta iesniegumā pamatots,

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana

2

Projekta budžets

Projekta īstenošanas risku
izvērtējums

B5; B6

0
B5; B6; B8; B9;
B10

1
0
B15

1
0
B6; B15

0
B6;

Sociāli mazaizsargāta persona - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras
atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki.

kā tiks nodrošināta projekta
patstāvīga dzīvotspēja un
projekta rezultāta izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim

2.13.

2.14.

Projektā plānotas un aprakstītas
aktivitātes projekta publicitātes
nodrošināšanai un informācijas
izplatīšanai

Atbalsta pretendenta saņemtā
finansējuma apmērs
(attiecināmās izmaksas) SVVA
stratēģijas 2015-2020 ietvaros

un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz
2 gadus pēc projekta īstenošanas
Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks
nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 2 gadus pēc projekta īstenošanas
Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un
nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 2 gadus pēc projekta īstenošanas

1

0

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un
nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta
portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos
Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un
nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts,
TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā
Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai
nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls,
laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

2

0 līdz 20 000 EUR
20 000.01 līdz 50 000 EUR
50 000.01 EUR un vairāk

2
1
0

B13

1

0

Projektu
reģistrs

2.15.*

Projekta attiecināmo izmaksu
summas attiecība pret
maksimāli pieļaujamo
attiecināmo izmaksu summu

Aprēķina pēc sekojošas formulas:
Punktu skaits = 2 - 2 x (projekta attiecināmo izmaksu summa pret
maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu)
(rezultāts atspoguļojams ar 2 zīmēm aiz komata)

0-2

B9

2.16.*

Projektam papildus piesaistītais
finansējums

Aprēķina pēc sekojošas formulas:
Punktu skaits = 2 - 2 x (projekta attiecināmo izmaksu summa pret
projekta kopējo izmaksu summu)
(rezultāts atspoguļojams ar 2 zīmēm aiz komata)

0-2

B9; B10

* Īpašie kritēriji. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentiem, kas ieguvuši lielāku punktu skaitu
atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas vērtēšanas kritērijos noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Attiecīgajiem projektiem papildus tiek
piešķirti 0,01, 0,02, 0,03 utt. punkti atkarībā no īpašo kritēriju punktu summas, sākot no otrās mazākās.
3. Specifiskie kritēriji
3.1.

Apmācāmo darbinieku skaits

3 un vairāk darbinieki
2 darbinieki
1 darbinieks

3
2
1

B6

3.2.

Mācību norises vieta

Projektu īsteno VRG darbības teritorijā
Projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā
Projektu īsteno ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
teritorijas

3
2
1

B6; B7

Maksimāli iespējamais punktu skaits:
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

30
17

Rīcība 2.2.
Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums /
Punkti

Projekta
iesnieguma
attiecīgā
sadaļa

1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai
1.1.

Projekts atbilst SVVA stratēģijas
mērķim un ir saskaņā ar rīcības
plānā noteikto rīcību un VRG
darbības teritoriju

Atbilst
Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības
plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk
netiek vērtēti)

Veic
atzīmi
„x” pie
atbilstoš
ā

Projekta
iesniegums
kopumā

2. Vispārējie kritēriji
2.1.

Projekta iesnieguma iesniegšana

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar
Elektronisko dokumentu likumu
Projekta iesniegums iesniegts papīra formātā

1

Projekta
iesniegums
kopumā

0

2.2.

Projekta iesniegumam
pievienoti visi nepieciešamie
pavaddokumenti

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
Ne visi nepieciešamie pavaddokumenti ir iesniegti

1
0

C1

2.3.

Atbalsta pretendenta iesniegto
projekta iesniegumu skaits
izsludinātajā projektu konkursa
kārtā (konkrētajā rīcībā)

Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu
izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)
Atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus
izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

1

Projektu
iesniegumu
saraksts

0

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Atbalsta pretendenta darbība
reģistrēta VRG darbības
teritorijā

Projekta iesniedzēja kapacitāte

Projekta sagatavotība un
pamatojums

Projekta mērķis ir reāls,

Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības
teritorijā, juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz
projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības teritorijā
Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG
darbības teritorijā, juridiskas personas juridiskā adrese vai
struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG
darbības teritorijā

1

Projekta iesniegumā pamatots, ka atbalsta pretendentam ir
nepieciešamā finanšu un vadības kapacitāte, lai sasniegtu projekta
mērķi un rezultātus
Projekta iesniegumā nav pamatots, ka atbalsta pretendentam ir
nepieciešamā finanšu un vadības kapacitāte, lai sasniegtu projekta
mērķi un rezultātus

1

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā
sasniegt plānoto mērķi
Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā
sasniegt plānoto mērķi
Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt
plānoto mērķi

2

Atbilst

1

0

B13;
Izziņa vai
izdruka no
reģistra par
deklarēto
dzīvesvietu vai
reģistrēto
juridiskās
personas
juridisko vai
struktūrvienība
s adresi
A1; A2; B4; B5;
B6, B13

0

B4; B5; B6

1
0
B4; B5; B6; B8;

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

4

sasniedzams, izmērāms
konkrētā budžeta, laika un
cilvēkresursu ziņā

Neatbilst

0

B9

Skaidri definēta mērķauditorija

Skaidri definēta mērķauditorija, tās lielums, tiešais labuma guvēju
skaits
Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, nav identificēti tiešā labuma
guvēji

1

B5; B6

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir
pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu
Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir
daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu
Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa
sasniegšanu

2

Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts
pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai
samazināšanai

2

Projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, nav
izstrādāts plāns identificēto risku novēršanai vai izstrādāts nepilnīgi
Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

1

Projekts paredz sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai
nodarbinātību
Projektā nav paredzēta sociāli mazaizsargāto personu iesaiste un/vai
nodarbinātība

1

Projekta budžets

Projekta īstenošanas risku
izvērtējums

Projekts paredz sociāli
mazaizsargāto personu4 iesaisti
un/vai nodarbinātību

0
B5; B6; B8; B9

1
0
B13

0
B6; B13

0

Sociāli mazaizsargāta persona - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras
atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki.

2.12.

2.13.

Projekta iesniegumā pamatots,
kā tiks nodrošināta projekta
patstāvīga dzīvotspēja un
projekta rezultāta izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim

Projektā plānotas un aprakstītas
aktivitātes projekta publicitātes
nodrošināšanai un informācijas
izplatīšanai

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta
uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam
mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas
Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks
nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas
Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un
nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un
nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta
portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos
Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un
nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts,
TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā
Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai
nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls,
laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

2

B6;

1

0

B12

1

0

2.14.

Atbalsta pretendenta saņemtā
finansējuma apmērs
(attiecināmās izmaksas) SVVA
stratēģijas 2015-2020 ietvaros

0 līdz 20 000 EUR
20 000.01 līdz 50 000 EUR
50 000.01 EUR un vairāk

2
1
0

Projektu
reģistrs

2.15.*

Projekta attiecināmo izmaksu

Aprēķina pēc sekojošas formulas:

0-2

B8

2.16.*

summas attiecība pret
maksimāli pieļaujamo
attiecināmo izmaksu summu

Punktu skaits = 2 - 2 x (projekta attiecināmo izmaksu summa pret
maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu)
(rezultāts atspoguļojams ar 2 zīmēm aiz komata)

Projektam papildus piesaistītais
finansējums

Aprēķina pēc sekojošas formulas:
Punktu skaits = 2 - 2 x (projekta attiecināmo izmaksu summa pret
projekta kopējo izmaksu summu)
(rezultāts atspoguļojams ar 2 zīmēm aiz komata)

0-2

B8; B9

* Īpašie kritēriji. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentiem, kas ieguvuši lielāku punktu skaitu
atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas vērtēšanas kritērijos noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Attiecīgajiem projektiem papildus tiek
piešķirti 0,01, 0,02, 0,03 utt. punkti atkarībā no īpašo kritēriju punktu summas, sākot no otrās mazākās.
3. Specifiskie kritēriji
3.1.

Projekta mērķis

Projekts paredz radīt jaunu sabiedrisko aktivitāti
Projekts paredz attīstīt esošu sabiedrisko aktivitāti

2
1

B5; B6

3.2.

Pirms projekta iesniegšanas
notikušas aktivitātes, kas
parāda iedzīvotāju interesi vai
vajadzību par publisko
pakalpojumu vai sabiedrisko
aktivitāti

Aktivitātes ir notikušas un projekta iesniegumā sniegts to detalizēts
skaidrojums
Aktivitātes nav notikušas vai projekta iesniegumā nav sniegts to
detalizēts skaidrojums

1

B6

Projekta idejas novitāte
(jauninājums) VRG darbības
teritorijā

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir oriģināla
Projekta iesniegumā nav pietiekami pamatots, kāpēc projekta ideja ir
oriģināla
Projekta ideja nav oriģināla

2
1

3.3.

0

0

B3

3.4.

3.5.

3.6.

Atbalsta pretendents

Projekta rezultātu pieejamība

Projekta rezultāti ir
pielietojami, izmantojami citām
sabiedrības grupām, nozarēm,
organizācijām, ģeogrāfiskām
teritorijām utml.
(multiplikatīvais efekts)

Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tas atbilst kādam
no apakškritērijiem:
- Spēkā esošs līgums vai rakstiska vienošanās ar pašvaldību (izņemot
patapinājuma, nomas vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar projekta
mērķi
- Vismaz 10 biedri (biedrībām) vai dibinātāji (nodibinājumiem)
- Vismaz 5 biedri (biedrībām) vai dibinātāji (nodibinājumiem)
- Nav spēkā esoša sadarbības līguma un/vai nav vismaz 5 biedri vai
dibinātāji
Citi pretendenti

3
2
1
0

3

Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā laikā (neskaitot
sezonalitāti)
Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā (neskaitot
sezonalitāti)

2

Atbilst

1

Neatbilst

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits:
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

A1; B13;
Līguma kopija
vai biedru
(dibinātāju)
saraksts

B13

1

35
22

B13

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā ar
Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē. Papildus informācija Lauku
atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS
Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP
biedrības “Zied zeme” tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts:
linda@ziedzeme.lv.

