Biedrības "Pierīgas partnerība" paziņojums
Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai.
Termiņš, kad tiks
uzsākta projektu
iesnieguma
pieņemšana
Sludinājuma
kopsumma

2019.gada 29.aprīļa — 2019. gada 29.maijam

EUR 584 577,59
1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” — 205
938,40 EUR
1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un
amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai,
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 168 746,54
EUR;
1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 164 892,65 EUR
3.1.3.. rīcība „Piņķu ūdenskārtuves labiekārtošana” 45 000, 00 EUR
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana — divi gadi no Lauku
Projektu īstenošanas
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
termiņš
apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens
gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Vietējās rīcības
biedrība „Pierīgas partnerība”
grupas nosaukums un Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads
adrese
Alīna Lukjanceva. Tālr. 28644888,
Kontaktinformācija
e-pasta adrese: info@pierigaspartneriba.lv www.pierigaspartneriba.lv
Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku
Projekti iesniegšana
atbalsta
dienesta
Elektroniskās
pieteikšanās
sistēmā
https://eps.lad.gov.lv/login

Rīcība
Apbalsta apmērs

1. mērķis — Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide
1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”
20 000 EUR; 50 000 EUR – ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 %
no projekta attiecināmo izmaksu summas. Atbalsta intensitātē 70% ,
kopprojektiem 80%

Atbilstošā MK
Noteikumu Nr.590
5.punktā minētā
darbība
Rīcības apraksts

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un
pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu
apstākļu radīšanai

Rīcība

1.mērķis — Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide
1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai
un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”
20 000 EUR; 50 000 EUR – ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 %
no projekta attiecināmo izmaksu summas. Atbalsta intensitātē 70% ,
kopprojektiem 80%

Apbalsta apmērs

Atbilstošā MK
Noteikumu Nr.590
5.punktā minētā
darbība

Rīcības apraksts

Veicināt tūrisma un rekreācijas iespējas, saglabājot pieejamos dabas un
kultūrvēsturiskos resursus, nodrošinot ilgtspējīgu, inovatīvu pakalpojumu
pieejamību un veicinot nodarbinātību VRG darbības teritorijā.

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un
pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu
apstākļu radīšanai;
Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai;
Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai.
Attīstīt lauku uzņēmējdarbības nozares, sekmējot esošo prasmju
izmantošanu teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, tādējādi veicinot
nodarbinātību VRG darbības teritorijā un atbalstot produkciju ar eksporta
potenciālu.

Rīcība

1.mērķis - Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide
1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

Apbalsta apmērs

20 000 EUR; 50 000 EUR – ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no
projekta attiecināmo izmaksu summas. Atbalsta intensitātē 70% ,
kopprojektiem 80%

Atbilstošā MK
Noteikumu Nr.590
5.punktā minētā
darbība
Rīcības apraksts

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un
pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu
apstākļu radīšanai;

Rīcība

1.mērķis - Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide
1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

Attīstīt topošos un esošos uzņēmumus, sekmējot dažādu prasmju
izmantošanu teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, tādejādi veicinot
nodarbinātību VRG darbības teritorijā un produktu ražošanu,
pakalpojumu sniegšanu, atbalstot produkciju ar eksporta potenciālu.

Apbalsta apmērs

20 000 EUR; 50 000 EUR – ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no
projekta attiecināmo izmaksu summas. Atbalsta intensitātē 70% ,
kopprojektiem 80%

Atbilstošā MK
Noteikumu Nr.590
5.punktā minētā
darbība
Rīcības apraksts

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un
pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu
apstākļu radīšanai;

Rīcība

3.mērķis – Sakārtota, pievilcīga dzīves un atpūtas vide
3.1.3 rīcība „Piņķu ūdenskārtuves labiekārtošana”

Apbalsta apmērs

EUR 50 000 EUR

Atbilstošā MK
Noteikumu Nr.590
5.punktā minētā
darbība
Rīcības apraksts

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

Attīstīt topošos un esošos uzņēmumus, sekmējot dažādu prasmju
izmantošanu teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, tādejādi veicinot
nodarbinātību VRG darbības teritorijā un produktu ražošanu,
pakalpojumu sniegšanu, atbalstot produkciju ar eksporta potenciālu.

Sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu izmantošanu teritorijas attīstīšanā un
atpazīstamībā, atbalstot projektus saistībā ar apkārtējās vides sakopšanu,
labiekārtošanu un tajā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo
vērtību apzināšanu un pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai.

Biedrība iesniegumus vērtē pēc projektu vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti sabiedrības virzītajā vietējās
attīstības stratēģijā. Projektu vērtēšanas kārtība pieejama šeit.
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas” iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
Projekta atbilstības kritēriji aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” Sabiedrības
virzītā vietējās attīstības stratēģijas rīcībai 1.1. „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”,
rīcībai 1.2. „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai” un rīcībai 1.3. „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”.
Atbilstības kritērijs

Iespējamais punktu skaits

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijai:

Atbilst

Stratēģiskajam mērķim un rīcībai
SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijai

Neatbilst

Projekta
iesnieguma
sadaļa

Ja kritērijs Nr.1. tiek novērtēts kā neatbilstošs, projekts tālāk netiek vērtēts. Projekts saņem negatīvu
atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti.
Vispārējie kritēriji
2.

Projektā plānotās rīcības pamatojums

Sniegts
pamatots
vietējo
iedzīvotāju vajadzības/problēmas apraksts, kas balstīts uz SVVA
stratēģiju

0; 0.5 vai 1

B6.1.

Sniegts projektā plānoto aktivitāšu pamatojums un
nepieciešamība konstatētās vajadzības/problēmas
risināšanai

0 vai 1

B6.1.; B9;

-

0;0.5 vai 1

B6; B15;

Projekta īstenošanai ir nepieciešamā pieredze, zināšanas

-

0 vai 1

A2

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiālie resursi

-

0 vai 1

A3

Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēma

0 vai 1

B6; B9;

Plānotajai darbībai izvērtēti iespējamie riski

0; 0,5 vai 1

B15

Koprojekts

0 vai 2

A2

0 vai 1

B15; C1;
C2; C3;

-

0; 1 vai 2

B13; B15

Projekta iesniegumā
pamatots, kāpēc

2

B3

Tirgus analīze
Punkti
summējas:
Norādīti
konkurenti–
0.5
punkts
Aprakstīts produkta/pakalpojuma raksturojošās iezīmes
un atšķirības no konkurentiem– 0.5 punkts
Atbalsta pretendenta atbilstība

Projekta īstenošana

Projekta rezultāts
Projekta ilgtspējība ir novērtēta un pamatota. Obligāta
prasība pievienot ilgtermiņa darbības plānu
Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta
publicitātes nodrošināšanai un informācijas
izplatīšanai1
Punkti summējas:
Publicitāte – 1 punkts
Mārketinga aktivitātes – 1 punkts

Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt
piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.
1

Projekta idejas novitāte (jauninājums) biedrības
„Pierīgas partnerība” darbības teritorijā

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

1

Projekta ideja nav
oriģināla

0

Specifiskie kritēriji
Plānotās investīcijas

Radītas jaunas darbavietas

Būvniecības izmaksas
(B8.2. vai
B8.3.sadaļa)

1

Pamatlīdzekļu iegāde,
pārvietojamā tehnikas
iegāde, citi

0

Projektā plānota jaunu 1
darbavietu izveide
Projektā nav plānota
jaunu darbavietu
izveide

Projektu iesniedz mērķgrupas2 persona vai paredzēta šo
personu iesaiste un/vai nodarbinātība3

Projekta ietvaros paredzētās investīcijas vērstas uz
produktu ražošanu vai pakalpojumu
Saņemtais publiskais finansējums SVVA stratēģijas
2015-2020 ietvaros

B8

B4;C2

0

Projekts paredz šo
1
personu iesaisti un/vai
nodarbinātību
Projektā nav
paredzēta šo personu
iesaiste un/vai
nodarbinātība

0

Ražošana

1

Pakalpojums

0

līdz 20 000 eiro

2

no 20 001- 50 000
eiro

1

B6.; B15

B6; C1

B6.3.; B8.

Mērķgrupa - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu
ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstoši bezdarbnieki.
3
Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt
piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.
2

virs 50 001 eiro

0

Maksimālais punktu skaits 20
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs 10
vietējās attīstības stratēģijai:
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kuriem :
1. Tiek sasniegti vairāki atbilstošās rīcības rezultatīvie rādītāji. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu, tiek
ņemts vērā nākamais kritērijs. Papildus projektam piešķir 0,1x rādītāju skaits.
2. Projekts, kurš saņēmis vairāk punktu specifiskajos vērtēšanas kritērijos kopā. Ja šis kritērijs neatrisina
problēmu, tiek ņemts vērā nākamais kritērijs. Papildus piešķir 0,01 x punktu specifiskajos vērtēšanas
kritērijos.
Projekts, kura pieprasītais finansējuma apjoms ir mazāks. Projektus sarindo augošā secībā. Projektam ar mazākām
kopējām attiecināma izmaksām piešķir 0,009, nākamajām projektam 0,009-0,0001xN, N – ir projekta kārtas
numurs.

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kuriem:
1. Tiek sasniegti vairāki atbilstošās rīcības rezultatīvie rādītāji. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu,
tiek ņemts vērā nākamais kritērijs. Papildus projektam piešķir 0,1x rādītāju skaits;
2. Projekts, kurš saņēmis vairāk punktu specifiskajos vērtēšanas kritērijos kopā. Ja šis kritērijs
neatrisina problēmu, tiek ņemts vērā nākamais kritērijs. Papildus projektam piešķir 0,01 x punktu
skaits specifiskajos vērtēšanas kritērijos.
3. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts
realizēt ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektus sarindo augošā secībā.
Projektam ar mazākām kopējām attiecināma izmaksām piešķir 0,009, nākamajām projektam
0,009-0,0001xN, kur N – ir projekta kārtas numurs.
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
Projekta atbilstības kritēriji aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” sabiedrības virzīta vietējā
attīstības stratēģijas Rīcībai 3.2. „Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”
Nr.p.k

Atbilstības kritērijs

Iespējamais punktu skaits

1

Projekts ir atbilstošs SVVA
stratēģijai:

Atbilst

Stratēģiskajam mērķim un rīcībai
SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijai
Atbilst sabiedriskā labuma projektam1

Projekta
iesnieguma
sadaļa
Neatbilst

Ja kritērijs Nr.1. tiek novērtēts kā neatbilstošs, projekts tālāk netiek vērtēts. Projekts saņem negatīvu
atzinumu, un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punktus.
Vispārējie kritēriji
2.

Projektā plānotās rīcības pamatojums

2.1.

Sniegts pamatots vietējo iedzīvotāju vajadzības/problēmas apraksts, kas
balstīts uz SVVA stratēģiju

0; 0.5 vai 1

B6.1.

2.2.

Sniegts projektā plānoto aktivitāšu
pamatojums un nepieciešamība
konstatētās vajadzības/problēmas
risināšanai

0 vai 1

B6.1.

2.3

Darbības teritorijas analīze4

-

0;0.5 vai 1

B6; B13;

Punkti
summējas.
Norādīti konkurenti– 0.5 punkts
Aprakstīts
produkta/pakalpojuma
raksturojošās iezīmes un atšķirības no
konkurentiem – 0.5 punkts
3.

Atbalsta pretendenta atbilstība

3.1.

Projekta īstenošanai ir nepieciešamā
pieredze, zināšanas

-

0 vai 1

A1

3.2.

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiālie resursi

0 vai 1

A1;B13; B6

4.

Projekta īstenošana

4.1.

Projekta iesniegumā norādīta projekta
ieviešanas shēma

0 vai 1

B6; B9;

4.2.

Plānotajai darbībai izvērtēti iespējamie
riski

0; 0,5 vai 1

B13; B6

4.3.

Sadarbība

0 vai 1

B3; B13

5

Projekta rezultāts

5.1.

Projekta ilgtspējība ir novērtēta un
pamatota. Obligāta prasība pievienot
ilgtermiņa darbības plānu

0 vai 1

B4; B5;B6;
B13;

5.2.

Projektā plānotas un aprakstītas
aktivitātes projekta publicitātes

0; 1 vai 2

B12; B13

-

nodrošināšanai un informācijas
izplatīšanai 4
Punkti summējas:
Publicitāte – 1 punkts
Mārketinga aktivitātes – 1 punkts
Projekta iesniegumā
pamatots, kāpēc projekta
ideja ir oriģināla

6.

Projekta idejas novitāte (jauninājums) Projekta iesniegumā nav
pietiekami pamatots,
biedrības „Pierīgas partnerība”
kāpēc projekta ideja ir
darbības teritorijā
oriģināla
Projekta ideja nav
oriģināla

2

1
B3

0

Specifiskie kritēriji
7

Pirms projekta iesniegšanas notikušas
Aktivitātes ir notikušas, un
aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi projekta iesniegumā
vai vajadzību par publisko pakalpojumu
sniegts to detalizēts
skaidrojums, publiski
vai sabiedrisko aktivitāti
pieejama informācija par
notikušo aktivitāti.

2

Aktivitātes ir notikušas un
projekta iesniegumā
sniegts to detalizēts
skaidrojums

1

Aktivitātes nav notikušas
vai projekta iesniegumā
nav sniegts to detalizēts
skaidrojums

0

Projekts paredz šo personu
iesaisti un/vai
nodarbinātību

1

Projektā nav paredzēta šo
personu iesaiste un/vai
nodarbinātība

0

Projektu iesniedz mērķgrupas5 persona
vai paredzēta šo personu iesaiste un/vai
nodarbinātība6

8

B6; B13

B6.; B13

Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt
piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.
5
sociāli mazaizsargāta persona - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci
jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstoši bezdarbnieki.
6
Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt
piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.
44

9

10

11

Projekta īstenošanas rezultāts vērsts uz
VRG darbības teritorijas atpazīstamību

Projekta īstenošanas rezultātā tiek veikta
dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma
atjaunošana

Saņemtais publiskais finansējums SVVA
stratēģijas 2015-2020 ietvaros

Projekta īstenošanas
rezultātā
izveidots/labiekārtots
objekts, kas popularizē
VRG darbības teritoriju
tūrisma un sabiedrisko
aktivitāšu jomā.

1

Projekta īstenošanas
rezultātā nav
izveidots/labiekārtots
objekts, kas popularizē
VRG darbības teritoriju
tūrisma un sabiedrisko
aktivitāšu jomā.

0

Projekta īstenošanas
rezultātā tiek veikta dabas
un kultūrvēsturiskā
mantojuma atjaunošana

1

Projekta īstenošanas
rezultātā netiek veikta
dabas un kultūrvēsturiskā
mantojuma atjaunošana

0

līdz 20 000 eiro

2

no 20 001- 50 000 eiro

1

virs 50 001 eiro

0

B3; B6;
B13

B3; B6; B7;
B13

B8; B6.3

Maksimālais punktu skaits 20
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās 10
attīstības stratēģijai:
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kuriem:
1. Tiek sasniegti vairāki atbilstošās rīcības rezultatīvie rādītāji. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu,
tiek ņemts vērā nākamais kritērijs. Papildus projektam piešķir 0,1x rādītāju skaits;
2. Projekts, kurš saņēmis vairāk punktu specifiskajos vērtēšanas kritērijos kopā. Ja šis kritērijs
neatrisina problēmu, tiek ņemts vērā nākamais kritērijs. Papildus projektam piešķir 0,01 x punktu
skaits specifiskajos vērtēšanas kritērijos.
3. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts
realizēt ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektus sarindo augošā secībā.
Projektam ar mazākām kopējām attiecināma izmaksām piešķir 0,009, nākamajam projektam
0,009-0,0001xN, kur N – ir projekta kārtas numurs.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, ir ilgtermiņa darbības plāns.
Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem, projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrības "Pierīgas partnerība"
konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Mazcenu aleja 33/3, atbildīgā Alīna Lukjanceva, 28 644 888,
alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv; .lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Valdes locekle

Alīna Lukjanceva

