4.1.2.1. Projektu atbilstības kritēriji vietējai attīstības Stratēģijai
VGR „No Salacas līdz Rūjai” integrētās attīstības stratēģijas 2009.2013.gadam ieviešanai izstrādājusi projektu atbilstības kritērijus vienādus visām
rīcības plānā iekļautajām rīcībām:
Maksimālais
punktu
Nr.p.k.
Kritēriji
skaits
1.
Projekta iesniegums atbilst noteiktās prioritātes 2
mērķim.
2.
Projekta iesniegums atbilst rīcības atbalstāmajām 2
darbībām.
3.
Atbalsta apjoms un intensitāte nepārsniedz rīcības 2
plānā noteikto finansējumu vienam projektam
atbilstošajā atlases kārtā.
4.
Projekta iesniegumā ir skaidri definētas plānotās 2
aktivitātes un aprakstīta kvalitatīvu rezultātu
sasniegšana.
5.
Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina 2
projekta rezultātu ilgtspēju.
6.
Projekta īstenošana ir virzīta uz iedzīvotāju vajadzību 2
sasniegšanu.
7.
Projekta īstenošanā ir iesaistīti vietējie iedzīvotāji.
2
8.
Projekts ir inovatīvs projekta darbības teritorijā.
2
9.
Projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu rezultātā tiks 2
uzlabota kāda no esošo pakalpojumu kvalitātēm
un/vai sekmēta to pieejamība.
10.
Tiks radītas jaunas un/vai saglabātas esošās darba 2
vietas.
11.
Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts attīstības 2
stratēģijas ietvaros.
Maksimālais kopējo punktu skaits 22
12.
Specifiskie vērtēšanas kritēriji (iespēja saņemt papildus punktus):
12.1.
Projektu konkursa nākamajās kārtās tiek summēti
iepriekšējās kārtās un esošajā kārtā iesniegtie projekti:
2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts ja ir
0-2
iesniegti 2 projekti, 0 punkti ja ir iesniegti 3 un vairāk
projekti.
VRG vērtēšanas komisija mēneša laikā pēc projekta iesniegumu pieņemšanas,
atbilstoši stratēģijas noteiktajām rīcībām un vērtēšanas kritērijiem izvērtē projekta
atbilstību stratēģijai. VRG „No Salacas līdz Rūjai” projektu vērtēšanas komisija
piešķir noteiktu punktu skaitu no 0-2.0. ( 0- „netbilst”, 0.5 – „vāji atbilst”, 1.0„apmierinoši”, 1.5- „labi”, 2- „ļoti labi”) par katru no 11 aprakstītajiem
kritērijiem. Pozitīvu atzinumu iegūst projekts , saņemot vismaz 11 punktus no

iespējamiem 22. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas izveido sarakstu, sarindojot
projektus pēc iegūto punktu skaita. Sagatavo atzinumu, kuru paraksta VRG paraksta
tiesīgā amatpersona. Ja tiek sagatavots negatīvs atzinums, tad norāda pamatotu
noraidīšanas iemeslu. Projektu sarakstu un projektu atzinumus kopā ar projektu
iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem mēneša laikā pēc projektu
iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām iesniedz reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē.
LAD vērtē atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un atbalsta saņemšanas
nosacījumiem. Gadījumos, kad publiskais finansējums attiecīgajā kārtā un rīcībai ir
mazāks nekā iesniegto projektu pieprasītais publiskais finansējums, LAD projektu
iesniegumus sarindo pēc iegūto punktu skaita atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā
atbilstošajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.
Projektā paredzēto pasākumu ieviešanu uzsāk pēc līguma noslēgšanas ar Lauku
atbalsta dienestu. Jebkuras izmaiņas projektā rakstiski saskaņojamas ar dienestu.
Projektu īsteno projekta iesniegumā paredzētajā laikā. Ja projekts paredzētajā laikā
nav izpildīts, noslēgtais līgums tiek lauzts.

