Rīcības plāns
Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns “Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam” pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 2009.-2013.gadam

Nr.
p.k.

1

Rīcība

Teritoriju, kurās veic
zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība

Atbalsta
apjoms (%
pret kopējo
atbalstu)

Atbalsta
apjoms
(Ls)*

70,53%

161 590,28

Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007. –
2013.gadam pasākuma
"Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana" aktivitāte

2009.gada 27.janvāra MK
noteikumu Nr.78 5.1.
aktivitāte „Ciematu,
kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un
attīstība”

Maksimālā
attiecināmo izmaksu
summa vienam
projektam (Ls)

Maksimālā atbalsta
intensitāte (%)

Pašvaldībām –
140 000 Ls;

Pašvaldībām –
90%;

Zemnieku vai
zvejnieku
saimniecībām,
komersantiem,
biedrībām vai
nodibinājumiem,
atvasinātām
publiskām personām1
– 20 000 Ls

Zemnieku vai
zvejnieku
saimniecībām,
komersantiem –
60%;

Īstenošana
s kārtas,
norādot
skaitu un
termiņus

3 kārtas
2010.gadā
2012.gadā
(2 kārtas)

Biedrībām vai
nodibinājumiem2 ,
atvasinātai
publiskai personai–
90%

1

Atbilstoši MK noteikumiem nr.78, tādām, kuru kompetencē ir zivju krājumu atražošana
Atbilstoši MK noteikumiem nr.78, biedrība vai nodibinājums nevar pretendēt uz MK Noteikumu Nr.78 5.1.1.apakšaktivitāti “Pašvaldības ceļu būvniecība vai
rekonstrukcija” un 5.1.3.apakšaktivitāti “Teritorijas labiekārtošana”, ja projekts ir tieši saistīts zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību
2

1

2

Atbalsts tūrisma un
zivsaimniecības attīstībai
biedrības „Sernikon”
teritorijā

29,47%

67 516,68

2009.gada 27.janvāra MK
noteikumu Nr.78 5.2.
aktivitāte „Ar zivsaimniecību
un tūrismu saistītās maza
mēroga infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība”

Zemnieku vai
zvejnieku
saimniecībām un
komersantiem3,
biedrībām vai
nodibinājumiem,
atvasinātām
publiskām personām4
– 20 000 Ls

Zemnieku vai
zvejnieku
saimniecībām un
komersantiem–
60%;

3 kārtas –
2010.gadā
2012.gadā
(2kārtas)

Biedrībām vai
nodibinājumiem,
atvasinātai
publiskai personai –
90%

3

Atbilstoši MK noteikumiem nr.78, ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai pakalpojumu attīstībai atbalsta saņēmējs ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kura
ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojuma apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta
institūcija
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Atbilstoši MK noteikumiem nr.78, tādām, kuru kompetencē ir zivju krājumu atražošana
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