Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projekta iesniegumus pieņems no 2011. gada 25.marta līdz 2010. gada 25.aprīlim.
2.kārtas pieejamais publiskais finansējums Ls 170 527,52

1. Aktivitāte – “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”
Mērķis: Kvalitatīvas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana zivsaimniecībai svarīgajos ciematos.
Rīcība: Pašvaldības ceļu būvniecība un rekonstrukcija; vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība
vai rekonstrukcija un pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem; teritorijas labiekārtošana.
Plānotā darbība: Maza mēroga infrastruktūras izveide, ceļu būvniecība un rekonstrukcija. Vietējo kultūras un sporta centru būvniecība
vai rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde, kā arī pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Teritorijas labiekārtošana, veicot
apzaļumošanas, apgaismošanas darbus kā arī iekārtojot atpūtas zonas.
Pieejamais finansējums Ls 1605,83 (2.kārta)

2. Aktivitāte – “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu
attīstība”
Mērķis: Izmantot teritorijā esošo tūrisma un zivsaimniecības potenciālu ZVRG teritorijas izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā,
nodrošinot teritorijā esošā zivsaimniecības potenciāla izmantošanu tūrisma pakalpojumu dažādošanā.

Rīcība: Tūrisma pakalpojuma dažādošana un pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem; vides aizsardzības investīcijas
tūrisma objektā, pakalpojumi zivsaimniecībā.
Plānotā darbība: tūrisma pakalpojuma dažādošana un pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem; vides aizsardzības
investīcijas tūrisma objektā, pakalpojumi zivsaimniecībā.
Pieejamais finansējums Ls 66166,41 ( 2. kārta)

3. Aktivitāte – “Ekonomiskās darbības restrukturizēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”.
Mērķis: Sekmēt ekonomisko attīstību ZVRG teritorijā, nodrošinot iespējas bijušajiem zivsaimniecības uzņēmumiem un tajos
nodarbinātajiem iedzīvotājiem dažādot ekonomiskās darbības virzienus.
Rīcība: Sīkā uzņēmuma, kura darbības veids nav saistīts ar zivsaimniecību, izveide; zivsaimniecības uzņēmuma ar zivsaimniecību
nesaistītu darbību dažādošana.
Plānotā darbība: Sīkā uzņēmuma, kura darbības veids nav saistīts ar zivsaimniecību, izveide; zivsaimniecības uzņēmuma ar
zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošana.
Pieejamais finansējums Ls 92479,75 ( 2. kārta)

4. Aktivitāte – „Dabas vai rūpnieciskās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla
atjaunošana”.
Mērķis: Investīcijas ūdens kvalitātes atjaunošanai, piesārņojuma vai piesārņojuma draudu gadījumā.
Rīcība: Zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošanai nepieciešamās infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija vai atjaunošana,
ja tā cietusi vai noteikti draudi dabas vai rūpnieciskai katastrofai.
Plānotā darbība: Zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošanai infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija vai atjaunošana.
Pieejamais finansējums Ls 10275,53 (2.kārta)

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai kopēji visām rīcībām :
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai,
piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”,
1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”)

Nr.p.k.
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Kritēriji
Projekta iesniegums atbilst noteiktās prioritātes mērķim.
Projekta iesniegums atbilst rīcības atbalstāmajām darbībām.
Atbalsta apjoms un intensitāte nepārsniedz rīcības plānā noteikto
finansējumu vienam projektam atbilstošajā atlases kārtā.
Projekta iesniegumā ir skaidri definētas plānotās aktivitātes un aprakstīta
kvalitatīvu rezultātu sasniegšana.
Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina projekta rezultātu
ilgtspēju.
Projekta īstenošana ir virzīta uz iedzīvotāju vajadzību sasniegšanu.
Projekta īstenošanā ir iesaistīti vietējie iedzīvotāji.
Projekts ir inovatīvs projekta darbības teritorijā.
Projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu rezultātā tiks uzlabota kāda no
esošo pakalpojumu kvalitātēm un/vai sekmēta to pieejamība.
Tiks radītas jaunas un/vai saglabātas esošās darba vietas.
Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts attīstības stratēģijas ietvaros.

Maksimālais iegūstamo punktu skaits – 22 punkti. Minimālais punktu skaits,
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lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu ir – jāsaņem vismaz 11 punkti.

Ar Stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem, minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai un citu
nepieciešamo informāciju var iepazīties biedrības birojā- Valmierā, Mūrmuižas ielā 9, darba dienās no 13.00 līdz 16.30 vai zvanot pa telefonu
64207459, mob.t. 29188612, vai izmantojot e-pastu vidzeme@llkc.lv , www.nosalacaslidzrujai.lv , kā arī Lauku Atbalsta Dienesta mājas lapā
www.lad.gov.lv
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „No Salacas līdz Rūjai” birojā Valmierā, Mūrmuižas ielā 9, līdz 2011 gada 25.aprilim.

