Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

__________________________________________________________________________

Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa I kārtu
atbilstoši biedrības „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13.
oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu 2016. gada 2.maijs - 2016. gada 2.jūnijs
iesnieguma pieņemšana
Izsludināto rīcību atbalsta apmēru kopsumma.
1. Rīcība – 162557,31 EUR
2. Rīcība – 162557,31 EUR
3. Rīcība – 81278,66 EUR
4. Rīcība – 135464 EUR
5. Rīcība – 135465,28 EUR
6. Rīcība – 135464 EUR

Sludinājuma kopsumma
812786,56 EUR

Projektu īstenošanas termiņš
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
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 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

1.Mērķis. Stabila vietējā ekonomika
1.Rīcība
Apbalsta apmērs projektam
Atbilstošā MK Noteikumu
Nr.590 5.1.punktā minētās
darbības

Rīcības apraksts

Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts
50 000 EUR , būvniecības projektiem - 75 000 EUR
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
Darbinieku produktivitātes kāpināšana;
Mērķis attīstīt topošos un esošos uzņēmumus. Tiks atbalstīta uzņēmēju
prasmju un pieredzes pārnese preču un pakalpojumu dažādošanai, to
kvantitātes un kvalitātes pieaugumam. Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
izveide,
uzņēmējdarbības
vides
labiekārtošana, tai sk. apmācību centru izveide.
Atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Atbalsts iedzīvotāju
rehabilitācijas, sadzīves un medicīnas pakalpojumu centru izveidei vai
labiekārtošanai.

Apbalsta apmērs projektam

Produktu un pakalpojumu attīstīšana
50 000 EUR , būvniecības projektiem - 75 000 EUR ( MK not.
Nr.590 punkts 22.1)

Atbilstošā MK Noteikumu
Nr.590 5.1.punktā minētās

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;

2.Rīcība

darbības

Rīcības apraksts

3.Rīcība
Apbalsta apmērs projektam
Atbilstošā MK Noteikumu
Nr.590 5.1.punktā minētās
darbības

Rīcības apraksts

Darbinieku produktivitātes kāpināšana;
Atbalstīt lauksaimniecības, mežsaimniecības, dabas resursu un rūpnieciski
radītu produktu pārstrādi. Veicināt produktu un pakalpojumu attīstīšanu un
dažādošanu mājražošanas un amatniecības jomās: jaunu, videi un veselībai
draudzīgu produktu ražošana un to aprites nodrošināšana vietējās nozīmes
tirgū, valsts nozīmes un eksporta tirgos (neietver prasības uzņēmumam pēc
jebkāda vides/eko sertifikāta).Izejvielu un produktu racionāla izmantošana;
Produktu attīstīšana uz tradicionālo izejvielu bāzes; Attīstīt visu jomu
lauku uzņēmējdarbības nozares; Komercpakalpojumu tīkla attīstīšana;
Izejvielu un produktu pārstrādes padziļināšana (atlieku/atkritumproduktu
samazināšana), izmantojot jaunus vai netipiskus tehnoloģiskos
risinājumus, veicinot dažāda profila uzņēmumu sadarbību; Pašu saražotās
produkcijas iepakošana;

Uzņēmuma zīmola un vietējā tirgus attīstīšana
30 000 EUR
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
Darbinieku produktivitātes kāpināšana;
Vietējo zīmolu veidošana un virzīšana, oriģinālu mārketinga un
tirdzniecības metožu izmatošana. Attīstīt dažādas sadarbības formas
uzņēmējdarbības prasmju, darba iemaņu un amatu prasmju pilnveidošanai
un tālāknodošana pēctecības nodrošināšanai. Preču realizācijas īso ķēžu,
tiešās tirdzniecības tīklu un tirdzniecības internetvidē veidošanai
nepieciešamās infrastruktūras izveide. Darbinieku
produktivitātes
kāpināšana un citu uzņēmēju pieredzes pārņemšana; Attālinātā darba
iespēju un tām nepieciešamās vides radīšana un tehnoloģiju
nodrošināšana; Tirdzniecības vietu, kurās realizē vietējo produkciju
iekārtošana vai labiekārtošana;Internetveikalu izveide; Pārtikas un
amatniecības preču reklāmu stendu un degustācijas nodrošinājumu
izveide.

Projekta kvalitātes kritēriji Rīcībām Nr.1, Nr.2, Nr.3 :
Nr. Kritērijs

Atsauce uz
Vērtējums projekta
veidlapu

Izslēdzošais kritērijs: projekts netiek vērtēts tālāk, ja tā realizācijas
vieta nesakrīt ar Stratēģijā noteikto VRG darbības teritoriju.
Cik lielā mērā projektā ir pamatota plānotā rīcība

1.

2.

Līdz 4

Projektā sniegts detalizēts darbības apraksts, kas pamato plānoto rīcību
un ir norādīts, kādi tiks veikti uzlabojumi. Ir veikta projekta darbības
teritorijas analīze (izpēte).

4

Projektā sniegts daļējs darbības apraksts, ir rīcības pamatojums.

2

Projektā nav sniegts darbības apraksts un pamatojums, nav veikta
projekta darbības teritorijas izpēte, vai arī tie ir nepilnīgi vai
neatbilstoši.

0-

Vai projektā plānotās aktivitātes ir atbilstošas stratēģijā
noteiktajām, vai tās ir skaidri definētas un atspoguļo, kā tiks
nodrošināta kvalitatīvo rezultātu sasniegšana (risku un to
novēršanas iespēju apraksts) vai rezultāts ir adekvāts/samērīgs
veiktajiem ieguldījumiem

Līdz 4

B.6.1.

B.6.1.
B.4.

3.

Aktivitātes ir saprotamas, skaidri definētas un atbilstošas stratēģijas
prioritātei un rīcībai, pieteikumā ir aprakstīts kā tiks nodrošināta
kvalitatīvo rezultātu sasniegšana, norādīti riski un to novēršanas
paņēmieni. Ir atspoguļota un pierādīta ieguldījumu efektivitāte.

4

Aktivitātes ir saprotamas, skaidri definētas un atbilstošas stratēģijas
prioritātei un rīcībai. Daļēji aprakstīts, kā tiks nodrošināta kvalitatīvo
rezultātu sasniegšana, daļēji analizēti riski un to novēršanas
paņēmieni.

3

Aktivitātes daļēji atbilst stratēģijā noteiktajām, plānoto rīcību apraksti
pilnībā neatspoguļo kvalitatīvos rezultātu sasniegšanu un nepietiekoši
parāda to īstenošanu. Nav veikta risku analīze. Projekta rezultāts nav
adekvāts veiktajam ieguldījumam.

2

Aktivitātes daļēji atbilst stratēģijā noteiktajām. Rīcību apraksts
neietver informāciju par kvalitatīvo rezultātu sasniegšanu, riskiem, to
novēršanas iespējām.

0-

Projekts sekmēs produktu (preču un pakalpojumu) noieta tirgus
palielināšanos

Līdz 4

Aprakstīts saražotās produkcijas vai pakalpojuma noieta tirgus.

1

Veikta tirgus izpēte, iesniegts tirgus izpētes apkopojums.

1

Norādīts potenciālo pircēju loks.

1

Norādīta informācija, kā tiks popularizēts produkts vai pakalpojums.

1

Vai projektā paredzētās aktivitātes ir noteiktas atbilstoši reāli
iespējamam laika grafikam
4.

5.

6.

4

Projektā noteiktajās aktivitātēs ir neatbilstības laika grafikā, bet ir
saglabāta loģiskā aktivitāšu kārtība.

2-

Projektā ir ievērojamas laika grafika neatbilstības, nav loģiskas
pēctecības aktivitāšu aprakstā.

0-

8.

4

Projekta rezultātu ilgtspēja ir daļēja. Trūkst pamatojuma ilgtspējas
nodrošināšanai.

2-

Projekta rezultātu ilgtspēja darbības plānā netiek atspoguļota.

0-

Projekta ietekme uz vidi, tai skaitā uz klimata pārmaiņām.

Līdz 3

Ietekmei uz vidi un klimata pārmaiņām ir sniegts skaidrs pamatojums
vai arī pamatots, ka šādas ietekmes nebūs.

3

Ir norādīts, ka projekta īstenošanai būs ietekme uz vidi un klimata
pārmaiņām vai arī, ka šādas ietekmes nebūs.

2

Nav norāžu par iespējamām ietekmēm uz vidi vai klimata pārmaiņām.

0

B.4.
B.6.

B.2.
B.12.

līdz 4

Ir norādītas 3 novitātes un tām ir sniegts detalizēts apraksts

4

Ir norādītas 2 novitātes un tām ir sniegts detalizēts apraksts

3

Ir norādīta 1 novitāte un tai ir sniegts detalizēts apraksts

2

Projekta aktualitāte pagasta vai pilsētas teritorijā.

B.6.2.
B.9.

Līdz 4

Ir pilnībā pamatota projekta rezultātu uzturēšana ilgtermiņā, tā
saprotami atspoguļota darbības plānā. (nodrošina ilgtspēju vismaz 5
gadus).

Projekta novitātes VRG teritorijā, kas definētas Stratēģijas
4.3.nodaļā
7.

Līdz 4

Projektā noteiktās aktivitātes atbilst laika grafikam.

Vai projektam tiek nodrošināta ilgtspēja.Vai ir pievienots
ilgtermiņa darbības plāns.

B.6.1.

Līdz 4

B.3.
B.3.1.

B.6.1.

Projekts paredz veidot jaunu pakalpojumu, kas līdz tā ieviešanai nav
bijis pieejams.

4

Projekts uzlabo jau esoša pakalpojuma kvalitāti. (*)

2

Projekta ieguldījums nodarbinātības veicināšanā.

Līdz 3

Radīta vairāk ne kā viena jauna darba vieta.

3

Radīta viena jauna darba vieta.

2

Darbinieku produktivitātes kāpināšana- viens darbinieks, kurš pēc
projekta īstenošanas turpina darba attiecības vismaz 18 mēnešus.

1

Projekta ietvaros veido sadarbību ar citiem VRG teritorijā
10. esošiem uzņēmējiem, kopīgu produktu vai pakalpojumu
izveidošanai vai esošu produktu/pakalpojumu pilnveidošanai.

2

9.

Kopā maksimāli iegūstamais punktu skaits

36

Minimālais punktu skaits

18

B.4.

B.6.
B.15.

*- ar esošo sadzīves un vides pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu saistītu
mērķu realizēšana
Īpašie vērtēšanas kritēriji, kuri pielietojami gadījumos, kad vairāki projekti iegūst
vienādu punktu skaitu
Nr.

Kritērijs
Projekta nozīmība vienmērīgā teritorijas attīstībā

4.1.

4.2.

Vērtējums
līdz 0,2

Projekts tiks ieviests pagasta vai pilsētas teritorijā, kura šīs stratēģijas
īstenošanas ietvaros saņēmusi mazāk nekā 50 000 EUR atbalstu.

0,2

Projekts tiks ieviests pagasta vai pilsētas teritorijā, kura šīs stratēģijas
īstenošanas ietvaros saņēmusi atbalstu, kas pārsniedz EUR 50 000

0,1

Sagaidāmajiem projekta rezultātiem ir multiplikatīvais efekts.
Kopā maksimāli iegūstamais punktu skaits

līdz 0,1
0,3

2.Mērķis. Pievilcīga un pieejama teritorija
4.Rīcība
Apbalsta apmērs projektam
Atbilstošā MK Noteikumu
Nr.590 5.2.punktā minētā
darbība

Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības
uzlabošana
30 000 EUR
Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcības apraksts

Sekmēt dabas un kultūrvides resursu izmantošanu teritorijas attīstībai,
atbalstīt projektus apkārtējās vides sakopšanas un pieejamības
nodrošināšanai.
Sociālās infrastruktūras objektu, vienota dabas, kultūras un reliģiskā
mantojuma objektu attīstīšana un popularizēšana, izglītošana par
vietējām dabas un kultūras vērtībām un to nozīmi. Pašvaldību funkcijās
noteiktajam, papildinoši vides pieejamības pasākumi. Vietējās vides
vērtību pievilcības vairošana – dabas objektu sakopšana; Izglītojošu un
informējošu materiālu izstrāde un uzstādīšana (norāžu zīmju, shēmu un
stendu izgatavošana un uzstādīšana)Karšu un cita veida izdales materiālu
izgatavošana nav attiecināma) Dabas objektu unikalitātes saglabāšana,
nodrošinot atbilstošu apsaimniekošanu un pieejamību visiem sabiedrības
locekļiem, Pieejamības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras
izveide; Dabas
ainavu
skatu
laukumu
ierīkošana
un
labiekārtošana;Veloceliņu, dabas un pastaigu taku ierīkošana un
labiekārtošana

5.Rīcība

Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana
50 000 EUR

Apbalsta apmērs projektam
Atbilstošā MK Noteikumu
Nr.590 5.2.punktā minētā
darbība

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcības apraksts

Pieprasītu ārpusskolas izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu
attīstīšana. Kultūras un ārpusskolas izglītības iestāžu un to materiālā
nodrošinājuma atjaunošana un uzlabošana. Ārpusskolas izglītības,
sociālo un kultūras pakalpojumu daudzveidības veicināšana.Sociālo,
saimniecisko un sabiedrisko pakalpojumu centru izveide un darbības
nodrošināšana;Interešu izglītības un mūžizglītības programmu
pieejamība viesiem interesentiem; Brīvā laika pavadīšanas
nodrošinājums, tai sk. sporta un profesionālās pilnveides nometnes;
Muzeju un vēsturisku ekspozīciju izveide, vēsturisku materiālu
glabātuvju iekārtošana; Patriotisma audzināšanas un tautību integrāciju
veicināšanas programmas; Jauniešu iniciatīvu un interešu centri.

6.Rīcība

Jaunu aktivitāšu attīstīšana, veidojot tām nepieciešamo
infrastruktūru, pārņemot un apvienojot pieredzi
30 000 EUR

Apbalsta apmērs projektam
Atbilstošā MK Noteikumu
Nr.590 5.2.punktā minētā
darbība

Rīcības apraksts

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Sniegt atbalstu brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un
aktīvās atpūtas vietu izveidei vai labiekārtošanai, saistot to arī ar tūrisma
nozares attīstību, tādejādi nodrošinot VRG darbības teritorijas pievilcību.
Sporta, kultūras un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana un
veidošana.Ilgtspējīgu kultūras, aktīvās atpūtas un sporta pasākumu
īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras izveide. Projektus realizē ar
mēŗki veidot jaunu vai uzlabot esošo vides, kultūras un sporta
infrastruktūru tādejādi veicinot VRG teritorijas pievilcību. Mērķis ir

labiekārtot vai no jauna veidot objektus Igaunijas pierobežā (Mazsalacas,
Naukšēnu, Rūjienas novados un Valkas novada Kāŗku pagastā), kas
veicinātu tūrisma un cita veida sadarbību starp kaimiņvalstīm.

Projekta vērtēšanas kritēriji :

Projekta kvalitātes kritēriji
Nr. Kritērijs

Vērtējums

Atsauce uz
projekta
veidlapu

Izslēdzošais kritērijs: projekts netiek vērtēts tālāk, ja tā realizācijas
vieta nesakrīt ar Stratēģijā noteikto VRG darbības teritoriju.
Cik lielā mērā projektā ir pamatota plānotā rīcība
1.

Projektā sniegts detalizēts darbības apraksts, kas pamato plānoto
rīcību.

4

Projektā sniegts daļējs darbības apraksts, ir rīcības pamatojums.

2-

Projektā nav sniegts pamatojums vai tas ir nepilnīgs un neatbilstošs.

0-

Vai projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un atspoguļo,
kā tiks nodrošināta kvalitatīvo rezultātu sasniegšana (risku un to
novēršanas iespēju apraksts)
2.

4

Aktivitātes ir atbilstošas prioritātei, pasākumam un rīcībai un daļēji
parāda rezultātu sasniegšanu.

2-

Aktivitātes daļēji atbilst prioritātei, pasākumam, rīcībai, un
nepietiekoši parāda kvalitatīvu īstenošanu.

0-

4.

4

Projektā noteiktajās aktivitātēs ir nelielas neatbilstības laika grafikā,
bet ir saglabāta loģiskā aktivitāšu kārtība.

2-

Projektā ir ievērojamas laika grafika neatbilstības, nav loģiskas
pēctecības aktivitāšu aprakstā.

0-

5.

6.

4

Ir ietverti rādītāji, kas ļauj novērtēt daļu no rezultātiem.

2-

4

Projekta rezultātu ilgtspēja norādīta/pamatota daļēji.

2-

Projekta rezultātu ilgtspēja netiek nodrošināta vai nodrošināta
nepietiekami vai arī nav pamatota.

0-

Sniegts detalizēts pamatojums par pozitīvu ietekmi uz vidi.

B.4.

līdz 4

Ir pilnībā pamatota projektu rezultātu uzturēšana ilgtermiņā (vismaz 5
gadi).

Projekta sagaidāmā ietekme uz vidi.

B.6.2.

līdz 4

Ietvertie rādītāji pilnībā ļauj novērtēt visus būtiskos rezultātus
Vai projektam tiek nodrošināta ilgtspēja

B.6.1.
B.13.

līdz 4

Projektā noteiktās aktivitātes atbilst laika grafikam.

Projektā ietverto pārbaudāmo rezultātu rādītāji ir saskaņā ar
Stratēģijā atbalstītajām rīcībām (5. nodaļa).

B.6.1.
B.13.

līdz 4

Aktivitātes skaidras un atbilstošas stratēģijas prioritātei, pasākuma
rīcībai, pieteikumā ir norādīti riski un to novēršanas paņēmieni.

Vai projektā paredzētās aktivitātes ir noteiktas atbilstoši, reāli
iespējamam laika grafikam
3.

līdz 4

līdz 4
4

B.6.

B.2.1.
B.11.

Sniegti īsi paskaidrojumi par pozitīvu ietekmi uz vidi vai par ietekmes
nebūtiskumu.

2-

Projekta iesniegumā minēta iespējamā ietekme uz vidi.

1

Ietekmes uz vidi jautājumi projekta pieteikumā nav skarti.

0

Projekta novitāte VRG teritorijā.
7.

8.

9.

līdz 4

Norādītajiem jauninājumiem ir dots detalizēts pamatojums.

4

Norādīti jauninājumi, kādus ieviesīs projekta īstenošana.

2-

Projekts nav jauninājums VRG teritorijā.

0-

Projekta iesniegumā ir raksturots projekta vadības, ieviešanas un
uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie
resursi (cilvēkresursi, to kvalifikācija, un pienākumi, pieejamā
materiāli tehniskā bāze) un tie ir atbilstoši un pietiekami projekta
vajadzībām.

līdz 4

Projekta publicitātes nodrošināšana.

līdz 4

Detalizēts apraksts par projekta publicitātes nodrošināšanu,
informācijas izplatīšanu un pieejamības nodrošināšanu.

4

Sniegts apraksts par publicitātes nodrošināšanu.

2-

Projekta aprakstā informācija ir nepilnīga.

1

Projekta aktualitāte pagasta vai pilsētas teritorijā.
Projekts paredz veidot jaunu pakalpojumu, piedāvājumu, kas līdz tā
ieviešanai nav bijis pieejams projekta īstenošanas vietā vietējiem
10. iedzīvotājiem.
Projekts uzlabo jau esoša pakalpojuma, piedāvājuma kvalitāti.

B.3.1.

B.6.3.

B.12.

līdz 4
4
B.6.
2-

Projekts piedāvā izveidot pakalpojumu, piedāvājumu, kāds vietējiem
iedzīvotājiem jau ir pieejams.

1

Maksimāli iegūstamais punktu skaits kopā:

40

Minimālais punktu skaits

20

Īpašie vērtēšanas kritēriji, kuri pielietojami gadījumos, kad vairāki projekti iegūst
vienādu punktu skaitu
Vērtējums

Atsauce uz
projekta
veidlapu

Pretendenta līdzšinējā darbība VRG teritorijā: vismaz viena
atsauksme no novada pašvaldības, kurā darbojas iesniedzējs.

līdz 0,1

A.1.
C.1.23.

Projekta nozīmība vienmērīgā teritorijas attīstībā

līdz 0,2

Nr. Kritērijs
1.

2.

Projekts tiks ieviests pagasta vai pilsētas teritorijā, kura šīs stratēģijas
īstenošanas ietvaros saņēmusi mazāk nekā 50 000 EUR atbalstu

0,2

Projekts tiks ieviests pagasta vai pilsētas teritorijā, kura šīs stratēģijas
īstenošanas ietvaros saņēmusi atbalstu EUR 50 000 - 80 000

0,1

Maksimāli iegūstamais punktu skaits kopā:

0,3

Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības mājas lapā www.nosalacaslidzrujai.lv
un birojā adrese: Mūrmuižas iela-9, Valmiera, LV-4201
Projektu iesniegumus papīra dokumenta varēs iesniegt:
Mūrmuižas iela-9, Valmiera, LV-4201, kontaktpersona Daiga Siliņa tālr. 29188612, e –pasts:
daiga.silina@llkc.lv

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Parakstot pieteikumu ar drošu
elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā
kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv.
Dokumentu sagatavoja administratīvā vadītāja Daiga Siliņa

