Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītās vietējās attīstības
stratēģijas 2014.-2020.gadam īstenošanai
1.

Vispārīga informācija

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 3.maijam.
Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 109 373.38 EUR
Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads, Saulkrastu pilsēta un Saulkrastu
novads
Projektu īstenošanas termiņi:
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) Ja projekts tiek īstenots 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;
c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
a)

Kontaktinformācija:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”
Atpūtas iela 1 (2.stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424, zane.serzante@carnikava.lv
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko
dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.
2. Konkurss izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētajai
rīcībai:
Rīcības Nr.
Rīcības nosaukums:
Mērķis:
Kārtai un stratēģijas
mērķim piešķirtais
finansējums:
Maksimālā attiecināmo

ELFLA1
Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā
skaitā tūrisma nozarē
Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it
sevišķi tūrisma nozarē
109 373.38 EUR
50 000 EUR aprīkojuma projektiem

izmaksu summa vienam
projektam
Maksimālā atbalsta
intensitāte
Rīcības apraksts:

Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma aktivitāte

100 000 EUR būvniecības projektam (ja ieguldījumi būvniecībā
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 % no projekta
attiecināmo izmaksu summas)
Individuālam projektam – 70%
Kopprojektam – 80%
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību
un esošo uzlabošanu, tāpat jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās
attīstību ražošanas nozarēs un jaunu (neesošu) pakalpojumu vietējiem
iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan
aprīkojumā, sabiedrisko attiecību nodrošināšanā un personāla
kvalifikācijas paaugstināšanā.
Šīs rīcības ietvaros priekšroku paredzēts dot projektiem, ko īsteno tūrisma
nozarē
Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Vērtēšanas kritēriji rīcībai ELFLA1 „Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā
skaitā tūrisma nozarē”:
Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai: 20
Kritērijs

Punkti

Pamata izvērtēšanas
kritērijs

Radīto darba vietu skaits – 5 punkti par katru radīto
darba vietu
Saglabāto darba vietu skaits – 2 punkti par katru
saglabāto darba vietu

Punkti par atbilstību
vietējās teritorijas
vajadzībām un īpatnībām
Papildu punkti par nozari
Papildu punkti par
uzņēmēju sadarbību

Pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie
vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas
īpatnībām – tiek piešķirti 0, 5 vai 10 punkti
Projekts tiek īstenots tūrisma nozarē – tiek piešķirti 0,
2 vai 5 punkti
Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā
skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi uzņēmēju
savstarpējai sadarbībai – tiek piešķirti 0, 2 vai 5
punkti

Punkti par inovācijām

Teritorijai inovatīvs produkts un pakalpojums – tiek
piešķirti 0 vai 5 punkti

Papildu punkti par
īstenošanas vietu

Tiek atjaunots un popularizēts materiālais un
nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums – tiek
piešķirti 0, 2 vai 5 punkti

Atsauce uz
veidlapu
B4

B15
B6.1.

B6.1.
B2 sadaļā
norādītā
informācija (ja
tiek īstenots kā
kopprojekts) vai
B15 sadaļā
B3

B15
Apraksts par
mantojuma
veidu,
apstiprinājuma
dokumenti
mantojuma
esamībai –
piemēram, izziņa
no Valsts
kultūras
pieminekļu
inspekcijas, u.c.

Punkti par sociālo ietekmi

Projekta rezultātā uzlabojas sociālās atstumtības riska
grupas iespēja iekļauties darba tirgū – tiek piešķirti 0
vai 2 punkti

B6.1.

Sinerģiju kritērijs

Projekts tieši saistīts ar SAM 3.3.1.īstenošanas vietu –
tiek piešķirti 0 vai 3 punkti

B15

Sinerģiju kritērijs

Projekts tieši saistīts ar SAM 8.4.1.īstenošanā
iesaistītajām personām – tiek piešķirti 0 vai 3 punkti

Apraksts par
tiešo saikni ar
pašvaldības
projektu un
apliecinājums no
pašvaldības par
izveidotās SAM
3.3.1.ietvaros
izveidotās
infrastruktūras
izmantošanu
B15
Apliecinājums
no SAM 8.4.1.
finansējuma
saņēmēja par
dalību
profesionālās
kompetences
paaugstināšanā

Īpašais kritērijs visām rīcībām – vienādu punktu gadījumā 0.01 punktus iegūst tas projekts, kuram
iegūts lielāks punktu skaits sadaļā “Pamata vērtēšanas kritērijs”
Sinerģiju vērtēšanas kritēriji tiek piemēroti tikai tajās kārtās, pirms kuru izsludināšanas ir ieviesti
atbilstoši SAM projekti.

