Biedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums
Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas" apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
Mērķis/Rīcības
M1/ R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu
pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Projektu iesniegumu pieņemšana: 01.06.2020. - 01.07.2020.

Projektu prezentācijas datums - 10.07.2020. Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, Ludza, Ludzas novads.
Projekta iesniedzējs, papildus nosacījums MK 590: Pretendents, kas nav saņēmis finansējumu Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Atbilstošās MK Noteikumu Nr.590 5.1. punktā minētā darbības
5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu

Atbalsta apmērs (EUR)

140 883,80

izveidošanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;
Apraksts: Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā
teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus
uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās
teritorijas sociālekonomisko attīstību.
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību un esošo uzlabošanu, jaunas uzņēmējdarbības
veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, sociālās uzņēmējdarbības
attīstību, paredzot ieguldījumus aprīkojumā, sabiedriskajās attiecībās un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Rīcībā
paredzēta vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana.

7.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides
vai uzlabošanas izmaksas.
Prioritāte - darba vietu radīšana.
Šīs rīcības ietvaros priekšroku paredzēts dot projektiem, kas veicina lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas
un amatniecības attīstību, īpaši saistībā ar tūrisma nozari, kultūras mantojuma saglabāšanu un Ludzas rajona partnerības teritorijā
saražotās produkcijas realizāciju. Veterināro pakalpojumu sniegšana ar prakses vietu VRG teritorijā pielīdzināta ražošanai un ir
prioritāte.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam
Atbalsta intensitāte (%)

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ: Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

25 000.00
80 % - kopprojektam
70 % - pārējiem
Projektiem

Papildus iesniedzamais dokuments pie projektu iesnieguma: Publicitāte BDR Ludzas rajona partnerība Projektu kartei saskaņā ar Stratēģijas Pielikumu
Nr.3.
Projektu kartes forma
Foto vai kolāža
Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.
Īstenošanas vieta, laiks
Mērķis
Galvenās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
Budžets (EUR) t.sk.:
ELFLA finansējums (EUR)
Cits līdzfinansējums (EUR)
Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus varat iesniegt elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu https://eps.lad.gov.lv
(jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS
Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas attālināti vai biedrībā “Ludzas rajona partnerība”, Raiņa ielā
16, Ludza, iepriekš sazinoties ar administratīvo vadītāju Sandru Palmu, projektu vadītāju Viju Karveli, tālruņa nr. 29413335, 29550874, e-pasts:
ludzaspartneriba@inbox.lv, ludzaspartneriba@apollo.lv. Papildus informācija biedrības “Ludzas rajona partnerība tīmekļvietnē
www.ludzaspartneriba.lv


Saskaņā ar 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 43.9.punktu, atbalsta pretendents kopā ar projekta iesniegumu
iesniedz Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu
vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. Veidlapa pieejama
http://www.ludzaspartneriba.lv/projektu-konkursi.

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu vērtēšanas kritēriji Rīcībai R1.

R1

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes,
mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma
saglabāšanu.

Projekts________________________________________________________
Iesniedzējs______________________________________________________

1

Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

Jā

Nē

 Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu VRG teritorijā
un ir atbilstošas SVVA stratēģijai Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015-2020.gadam, attiecīgajai rīcībai un sekmē rīcībā plānoto
rezultātu sasniegšanu.

 Atbilst - apvelk vārdu „Jā”;
 Neatbilst - apvelk vārdu „Nē” (Projekti tālāk netiek vērtēti).
Nr.
p.k.
1
1.1.
1.2.
1.3.
2

2.1.

2.2.

2.3.
3

Kritērijs
 Projekta darbības virziens
Projekts balstīts uz ražošanas attīstību - 4 punkti
Projekts balstīts uz veterināro pakalpojumu sniegšanu ar
prakses vietu VRG teritorijā- 4 punkti
Pārējie pakalpojumi -2 punkti
 Projekts paredz lauksaimniecības produktu
pārstrādes, mājražošanas vai amatniecības
attīstība, tajā skaitā saistībā ar tūrisma
nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu
un popularizēšanu
Projekts paredz lauksaimniecības produktu pārstrādes,
mājražošanas vai amatniecības attīstību, tajā skaitā
saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu
Projekts paredz lauksaimniecības produktu pārstrādes,
mājražošanas vai amatniecības attīstību
Projekts tiek īstenots citā jomā.
 Ietekme uz nodarbinātību
Projekts neparedz jaunu darba vietu radīšanu
(saglabājot esošās)

Punktu
skaits*
Maksimālais 4
2 vai 4

Vērtēšanas skaidrojums/metodika

Ja projektā paredzēta gan ražošana, gan pakalpojumu
sniegšana, tad vērtē pēc lielākā īpatsvara ( pārsniedz
50% ieņēmumu)

Maksimālais 4
0-4

A.1.,B.5.,B.6,C.

B.5.,B.6,B.15, C.

4

Saistība ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu pārsniedz 50%
ieņēmumu

2

Saistība ar lauksaimniecības produktu pārstrādi,
mājražošanu vai amatniecību
pārsniedz 50% ieņēmumu

0
Maksimālais 9
0

Projekta
iesnieguma
sadaļa**

B.5.,B.6,B.15, C.
Projekts neparedz jaunu darba vietu radīšanu
(saglabājot esošās). Darba vietai nav pievienots
pilnīgs apraksts par izveidotajām darba vietām:
amatu apraksti, projekta aprakstā nav pamatots kā

4.

Projektā paredzēts radīt jaunu (pilna laika) darba vietu
(saglabājot esošās).
Viena darba vieta -3 punkti
Divas darba vietas – 6 punkti
Trīs un vairāk darba vietas- 9 punkti
Projekta sagatavotība un pamatojums.

3, 6, 9

tiks nodrošināta darbinieku slodze, naudas plūsmā
nav iekļauts atalgojums. Lai saņemtu punktus šajā
kritērijā jābūt ievērotiem visiem 3 nosacījumiem,
pretējā gadījumā punktu skaits "0"
Darba vietai pievienots pilnīgs apraksts par
izveidotajām darba vietām: amatu apraksti, projekta
aprakstā pamatots kā tiks nodrošināta darbinieku
slodze, naudas plūsmā iekļauts atalgojums.

Maksimālais 2
0-2

4.1

Projektā detalizēti aprakstīta esošā situācija, pamatotas
aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Ir veikta produkta/
pakalpojuma noieta tirgus analīze.

2

4.2

Projektā vispārēji aprakstīta esošā situācija. Vispārēji
pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

1

4.3

Projektā nav skaidri aprakstīta esošā situācija. Nav
pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

0

A.1.,
A.2.,B.5.,B.6.,B.9.,
B.10., C.
Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija, pamatotas
aktivitātes kā sasniegt plānoto mērķi. Skaidri
noformulēta projekta IDEJA , no tā izriet MĒRĶIS
(i), AKTIVITĀTES un PASĀKUMI, kas plānoti
mērķa sasniegšanai. Detalizēti aprakstīts projekta
realizācijas laika grafiks un ieviešanas gaita.
Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija.
Nepilnīgi pamatotas aktivitātes kā sasniegt plānoto
mērķi. Projektā sniegtā informācija nav secīgi un
loģiski saskaņota starp iesnieguma sadaļām, bez
papildus informācijas grūti saprotama. Nepilnīgi
aprakstīts projekta realizācijas laika grafiks un
ieviešanas gaita.
Projektā nav aprakstīta esošā situācija. Nav
pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi.
Projektā sniegtā informācija, tajā skaitā projekta

realizācijas laika grafiks un ieviešanas gaita, haotiska
un nav saprotama.
5.

Projekta iesniedzēja kapacitāte

Maksimālais 3
0-3
3

5.1.

Projekta iesniedzēja kapacitātes detalizēts apraksts
saistībā ar projektu ideju.

5.2.

Projekta iesniedzēja kapacitātes detalizēts apraksts ideju
ieceru līmenī.

2

5.3.

Projekta iesniedzēja kapacitātes vispārējs apraksts

1

A.1,B.5,B.6,B.15,
C.
Ir apzināti un pamatoti nepieciešamie resursi un
vajadzības projekta īstenošanai. Projektā skaidri un
aprakstīts, kādi resursi nepieciešami un kādi
pretendentam ir pieejami (nekustāmais īpašums,
infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi, izglītība,
prasmes un pieredze, finanšu līdzekļi u.tml.) un kādā
veidā tos izmantos projekta mērķa sasniegšanai .
Pamatojumam pievienota CV, citi dokumenti pēc
iesniedzēja ieskatiem.
Ir apzināti un pamatoti nepieciešamie resursi un
vajadzības projekta īstenošanai ideju ieceru līmenī.
Projektā skaidri aprakstīts, kādi resursi nepieciešami
un kādi pretendentam ir pieejami (nekustāmais
īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi,
izglītība, prasmes un pieredze, finanšu līdzekļi
u.tml.) un kādā veidā tos izmantos projekta mērķa
sasniegšanai . Pamatojumam pievienota CV, citi
dokumenti pēc iesniedzēja ieskatiem.
Nepieciešamo resursu un vajadzību nepilnīgs
apraksts. Projektā daļēji aprakstīts, kādi resursi
nepieciešami un kādi pretendentam ir pieejami
(nekustāmais īpašums, infrastruktūra, ražošanas
pamatlīdzekļi, izglītība, prasmes un pieredze,
finanšu līdzekļi u.tml.) un kādā veidā tos izmantos

5.4.

6.

Nav projekta iesniedzēja kapacitātes apraksta

Projekta ilgtspēja.

0

Maksimālais 2
0-2
2

6.1.

Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts pamatojums, kā
tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja

6.2.

Projekta iesniegumā vispārēji aprakstīts pamatojums, kā
tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja

1

6.3.

Projekta iesniegumā nav aprakstīts pamatojums, kā tiks
nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja

0

7.

Projekta idejas novitāte (jauninājums)
Nav iespējams saņemt līdzīga veida produktu (preci
vai pakalpojumu) tuvākajā apkārtnē. Projekts
uzskatāms par inovatīvu, ja inovācijas ietekme ir uz visu

Maksimālais 4
0 vai 2 vai 4

projekta mērķa sasniegšanai .
Projektā nav aprakstīti nepieciešamie resursi .
Projektā sniegtā informācija haotiska un nav
saprotama.
B.5,B.6,B.15, C
Projekta iesniegumā aprakstīts pamatojums, kā tiks
nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja ,
Pamatojums atspoguļots naudas plūsmā , projekta C
sadaļa. ( investīcija atmaksājas VRG teritorijā)
Ir apzināti projekta ieviešanas un uzraudzības periodā
iespējamie riski, plānotie pasākumi un resursi risku
mazināšanai/ novēršanai. Riski ir pamatoti un skaidri
aprakstīti.
Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts pamatojums,
kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja
Projektā nav skaidri aprakstīts, kādi resursi
nepieciešami un kādi pretendentam ir pieejami. Nav
apzināti projekta ieviešanas un uzraudzības periodā
iespējamie riski.
Projekta iesniegumā nav aprakstīti nepieciešamie
resursi projekta patstāvīgai dzīvotspējai. Projektā
sniegtā informācija haotiska un nav saprotama.
VRG teritorijā tiek radīti jauni, vai būtiski uzlaboti
produkti\pakalpojumi.
Izmantots jauns būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais
process produkta ražošanā vai pakalpojuma izveidē.

B.3.,B.3.1

7.1.

projektu nevis kādu tā daļu vai darbību un vērtēšanas
posmā ir iegūti vismaz 2 punkti .
Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir
jauninājums VRG teritorijā

4

7.2.

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir
jauninājums novadā

2

7.3.

Projekta ideja nav jauninājums

0

8.

Ar būvvaldes dokumentiem saistītās
dokumentācijas sagatavošana*****

Maksimālais 3

Apzināta jaunizveidotās preces vai pakalpojuma
esamība vai neesamība novadā, VRG teritorijā
Projekta ideja ir jauninājums VRG teritorijā,
rezultāti nav bijuši iepriekš pieejami. Rezultāti atstāj
pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi VRG
teritorijā."
Projekta ideja ir jauninājums novadā, rezultāti nav
bijuši iepriekš pieejami. Rezultāti atstāj pozitīvu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi novadā.
Projekta ideja nav jauninājums

Maksimālais 8.2.+ 8.1 = 3 punkti

0-3
8.1.

8.2.

8.3.

Projektiem, saistītiem ar būvniecību
Neskatoties uz to, ka dokumentus var iesniegt sešu
mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD
lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu,
pretendents projektam pievienojis vismaz vienu
būvvaldes izdotu dokumentu (paskaidrojuma raksts,
būvatļauja u.c.)
Projektam pievienota tirgus izpēte ar būvniecību
saistīto dokumentu sagatavošanai (projektēšana,
uzraudzība u c)
Projektam pievienots ar būvvaldi saskaņots
būvniecības iesniegums

2

1

1

Pretendents projektam pievienojis vismaz vienu
būvvaldes izdotu dokumentu (paskaidrojuma
raksts, būvatļauja u.c.)
Ja būvvaldes dokuments izdots, tātad
būvniecības iesniegums ticis iesniegts, punkti
nesummējas ar 8.3.
Apzinātas visas darbības un izdevumi, kas būs
saistīti ar būvniecības procesu. Salīdzināti
vismaz divi pretendenti projektēšanai,
uzraudzībai u tt.
Projektam pievienots ar būvvaldi saskaņots
būvniecības iesniegums vai projektā nav

B.15, D.

8.4.

Projektam nav pievienoti būvvaldes izdoti
dokumenti.

0
Maksimālais 2

9.1.

Projektiem, kuros paredzēta tikai pamatlīdzekļu
iegāde
Iesniegta pamatlīdzekļu izvietojuma shēma

9.2.

Iesniegta nepilnīga pamatlīdzekļu izvietojuma shēma

1

9.3.
10

Nav iesniegta pamatlīdzekļu izvietojuma shēma.
 Projekta publicitāte

10.1.

Projekta iesniegumā konkrēti aprakstīta projekta
publicitātes nodrošināšana projekta uzraudzības laikā.

10.2.

Projekta iesnieguma vispārēji aprakstīta vai nav
aprakstīta projekta publicitāte

9.

11.
11.1.

Publicitāte BDR Ludzas rajona partnerība Projektu
kartei ***
Projekta iesniegumam pievienota informācija BDR
Ludzas rajona partnerība Projektu kartei

2

0
Maksimālais 1
0-1
1

0
Maksimālais 1
0-1
1

paredzēta būvniecība.
Projektam nav pievienoti būvvaldes izdoti
dokumenti.
D.
Skaidri saprotams pamatlīdzekļu izvietojums, shēmā
norādīts kadastra numurs.
Shēma iesniegta nepilnīga, visi pamatlīdzekļi nav
norādīti vai projektā paredzēta būvniecība
Nav iesniegta pamatlīdzekļu izvietojuma shēma.
B.13.
Projektā konkrēti aprakstīts kā piecus gadus tiks
nodrošināta projekta publicitāte saskaņā ar Stratēģijai
pievienotajiem Publicitātes metodisko materiālu. . Ir
norādīts informācijas līdzeklis, kurā tiks publicēta
informācija par projekta aktivitātēm un ieguvumiem
sabiedrībai, nodrošinot LEADER vizuālās identitātes
atbilstību, t.sk. Ludzas rajona partnerības logotipu.
Projekta publicitāte nepilnīgi vai nav aprakstīta.
Aprakstā vispārīgas frāzes, trūkst konkrētības tieši
saistībā ar projektu, ar Stratēģiju.
D.
Projekta iesniegumam pievienota informācija BDR
Ludzas rajona partnerība Projektu kartei saskaņā ar
pielikumu Nr.3

11.2.

Projekta iesniegumam nav pievienota informācija BDR
Ludzas rajona partnerība Projektu kartei

12.

Projekta prezentācija 5-7 minūtes projektam

12.1.

Projekta iesniedzējs prezentē projektu Partnerības
padomes sēdē un atbild uz vērtētāju jautājumiem

0

Maksimālais 1
0-1

1

Projekta iesniegumam nav pievienota informācija
BDR Ludzas rajona partnerība Projektu kartei
Projektu prezentācijas datums tiek noteikts konkursa
publikācijā, prezentācijā bez padomes un vērtēšanas
komisijas var tikt pieaicināti kā novērotāji attiecīgās
jomas speciālisti, LAD, LTRK speciālisti, Ludzas
rajona partnerības administrācijas darbinieki.
Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus skaidrojošu
informāciju no Pretendenta, kas ir nepieciešama
kritēriju izvērtēšanai un punktu piešķiršanai.
Pretendentam ir jāsniedz pieprasītā informācija ne
vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma
saņemšanas.
Projekta iesniedzējs prezentē projektu Partnerības
padomes sēdē un atbild uz vērtētāju jautājumiem
Komisija tiek iepazīstināta ar:
 Uzņēmējdarbības
idejas
apraksts
vai
uzņēmējdarbības pašreizējā darbība un esošie
resursi un infrastruktūra idejas realizēšanai;
 Projekta mērķis;
 Produkta/pakalpojuma
nepieciešamības
pamatojums VRG teritorijā
 Projekta izmaksu tāme;
 Patreizējie finanšu rādītāji un gaidāmie
rezultāti;
 Naudas plūsmas apskats – ieņēmumi un
izdevumi;

Administratora
informācija



12.2.

Projekta iesniedzējs neprezentē projektu Partnerības
padomes sēdē

0

13.

Projekta iesniedzējs

13.1

Projekta iesniedzējs ar reģistrētu darbību VRG teritorijā
vismaz vienu gadu

1

13.2

Projekta iesniedzējs bez reģistrētas darbības VRG
teritorijā vismaz vienu gadu.

0

14.

 Labuma guvēji

14.2.
15.

Projekta iesniedzējs uzskaita labuma guvējus un par
tiem informē rakstiski VRG katru gadu līdz 01.jūnijam
Projekta iesniedzējs neuzskaita labuma guvējus
Projekta iesniedzēja disciplīna ****

15.1.
15.2.

Nav VRG rakstveida atgādinājumu
Ir VRG rakstveida atgādinājumi

14.1.

Kopā
Maksimāli iespējamais punktu skaits: 39

U.c. informācija pēc projekta iesniedzēja
ieskatiem.
Projekta iesniedzējs neprezentē projektu Partnerības
padomes sēdē

Maksimālais 1

Maksimālais 1

B.15.D.
Iesniegts pamatojošs dokuments kas to pierāda.
Dokumenta neiesniegšanas gadījumā punkti netiek
piešķirti
Projekta iesniedzējs bez reģistrētas darbības VRG
teritorijā vismaz vienu gadu vai nav iesniegti
pamatojoši dokumenti
Apraksts sadaļā: Papildus informācija saskaņā ar
Stratēģiju

B.15.

1
0
Maksimālais 1

1
-1 punkts par
katriem 3
atgādinājumiem
Maksimālais 39

BDR Ludzas rajona partnerība rakstveida
atgādinājums par projekta pieteikumā uzņemto
saistību neizpildi.

Administratora
informācija

Administratora
informācija

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst: 18
 kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.
*Punktu skaits:
Kritēriji ar vērtību „no”- „līdz” tiek vērtēti noteiktā punktu skalā ar soli 1 punkts.
**Projekta iesnieguma sadaļa saskaņā ar MK 590 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 1.pielikumu.
*** Publicitāte BDR Ludzas rajona partnerība Projektu kartei papildus iesniedzamais dokuments pie projektu iesnieguma, tiks uzrādīts projektu kārtu
sludinājumos.
**** Rakstveida atgādinājumi par saistību neizpildi, kas iekļautas lēmumā pamatojoties uz Stratēģiju:
1.“Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā ne retāk kā vienu reizi gadā un ne vēlāk kā līdz 01.jūnijam iesūta informāciju vietējai rīcības
grupai par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu"
2. Projekta iesniegumā pretendenta aprakstītā projekta publicitātes nodrošināšana tiek realizēta projekta uzraudzības laikā
3. Projekta iesniedzējs uzskaita labuma guvējus un par tiem informē rakstiski VRG katru gadu līdz 01.jūnijam ( ja par to piešķirti vērtēšanā papildus
punkti).
*****Projektu konkursu 7.kārtā netiek vērtēts, jo būvniecība nav atbalstāma.

Specifiskie kritēriji
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāko punktu summu pamata kritērijos
iegūtajai punktu summai piesummējot iegūtos specifisko kritēriju punktus.
1
Atbalsts bioloģiskajai saimniekošanai. Projekts paredz bioloģisko
0,01
B.15.
saimniekošanu
2
Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām. Projektā paredzēta iekārtu un
0,01
B.2., B.2.1.
tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu
vai energoresursu taupību. Projektam ir ietekme uz klimata pārmaiņām (Projekta
pieteikuma sadaļa B.2.) un sniegts apraksts (Projekta pieteikuma sadaļa B.2.1.,

3

atbilstoši Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590. )
Sadarbība. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektam pievienoti
sadarbības līgumi.

0,01

A.2

