SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJA 2014.-2020.gadam
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
Uzņēmējdarbības projektiem
ELFLA1 rīcībā “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas”

Projekta ideja
Ideja atbilst pasākumu mērķiem:

“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”
Atbilst SVVA stratēģijai, izvirzītajai rīcībai

ELFLA1 “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu
izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

Rīcības apraksts: 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.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam
• 50 000 EUR aprīkojuma projektiem
• 100 000 EUR būvniecības projektam, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir
vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas

Maksimālā atbalsta intensitāte
• Individuālam projektam: 70%
• Kopprojektam: 80%

Izsludinātā rīcība, pieejamais finansējums

Rīcība
ELFLA1 “Mikro, mazo un vidējo
uzņēmumu izveidošana un
attīstība, tajā skaitā tūrisma
nozarē”

Pasākuma mērķis

Finansējums

Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas

109 373.38 EUR

Atbalsta saņemšanas nosacījumi I
Atbalstāmās aktivitātes
1.aktivitāte “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu
un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai”
2.aktivitāte “Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”
3.aktivitāte “Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta
vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai”
4.aktivitāte “Darbinieku produktivitātes kāpināšanai”

Atbalsta saņemšanas nosacījumi II
Atbalsta pretendents
1.aktivitāte “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu
un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai”
• juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura
veic saimniecisku darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR
noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;
• juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas
plāno veikt saimniecisku darbību;
• atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai
atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;
• vietējā pašvaldība, ja tiek īstenots kopprojekts

Atbalsta saņemšanas nosacījumi II
Atbalsta pretendents
2.aktivitāte “Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”
• juridiska vai fiziska persona, kas ir PVD reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums, kurš
nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi un kura
apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;
• juridiska vai fiziska persona, kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi,
izņemot zivsaimniecības produktu pārstrādi;
• biedrība vai nodibinājums, ja tā apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR noslēgtajā gadā pirms
projekta iesniegšanas;
• atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja atbilstīga lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot
zivsaimniecības produktus) pārstrādi, tā ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts
pārtikas aprites uzņēmums;
• vietējā pašvaldība, ja tiek īstenots kopprojekts

Atbalsta saņemšanas nosacījumi II
Atbalsta pretendents
3.aktivitāte “Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai”
• juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko
darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas
• atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
• ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības
produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā

4.aktivitāte “Darbinieku produktivitātes kāpināšana”
Juridiska persona, kura veic komerciāla rakstura darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR
noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

Kopprojekti
Kopprojekts ir projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi un to var iesniegt:
1) Biedrība vai nodibinājums, kas ir darbojies vismaz 3 gadus pirms projekta iesniegšanas un vismaz trīs tā
biedri (ja projektu iesniedz biedrība) vai dibinātāji (ja projektu iesniedz nodibinājums) ir komersanti vai
zemnieku saimniecības (biedrībai, kas iesniedz projektu apgrozījums līdz 70 000 euro gadā).
2) Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (nav ierobežojums uz apgrozījumu).
3) Starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Koprojektā nav vairāk kā 3 dalībnieki (katram
dalībniekam apgrozījums ir līdz 70 000 euro gadā). Saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs
kopprojekta dalībnieks atsevišķi.
4) Vietējā pašvaldība savā īpašumā vai valdījumā esošai uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei
juridiskām personām (tostarp biedrībai, nodibinājumam)
De minimis atbalstu (ja attiecas) sadala starp visiem kopprojekta dalībniekiem
Saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks, izņemot pašvaldību

Saistītās personas

Uzņēmums ir saistīts uzņēmums, ja:
• vienam uzņēmumam pieder vairāk kā 50% otra uzņēmuma kapitāldaļu vai balsstiesību
• vienam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist otra uzņēmuma pārvaldes, vadības vai
uzraudzības struktūras locekļu vairākumu citā uzņēmumā
• līgums starp uzņēmumiem vai uzņēmuma dibināšanas līgums, vai statūti paredz vienam
uzņēmumam dominējošu ietekmi otrā uzņēmumā
• viens uzņēmums, pamatojoties uz līgumu, kontrolē lielāko daļu kapitāldaļu vai
balsstiesību otrā uzņēmumā
(LAD izstrādātais palīgmateriāls saistīto uzņēmumu noteikšanai sadaļā
“Rokasgrāmatas”)

Attiecināmās izmaksas
• Jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma
iegādes un uzstādīšanas izmaksas;
• Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves
ierīkošanas, būves, būves atjaunošanas un būves
restaurācijas izmaksas
• Jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas
• Ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas
nepieciešamas produktu vai pakalpojumu
atpazīstamības tēla veidošanai;
• Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju
saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši
saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu
• Vispārējās izmaksas

• 4.aktiviātē attiecināmās ir arī izmaksas par darbinieku
apmācībām, ja tiek saņemts sertifikāts vai
apliecinājums par mācību sekmīgu pabeigšanu, un
komandējuma izmaksas

• Attiecināms ir PVN, ja nav tiesību to atskaitīt
• Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīciju un
būvmateriālu izmaksas, kas tieši saistītas ar konkrētā
projekta mērķa sasniegšanu
• Ja atbalsta pretendents neparedz publisko
finansējumu iekārtu uzstādīšanai, publisko
finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc
to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu
dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

• 3.aktivitātei attiecināma ir arī internetveikala izveide
(MK noteikumu Nr.590 IV.daļa)

Neattiecināmās izmaksas
• procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas
maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ
•
radušies zaudējumi
•
• naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas
• tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina
•
projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no
kopējām projekta izmaksām
•
• izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu,
par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra
•
• esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma •
uzturēšanas izmaksas
• īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi
• tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi
•
• atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 33.punktā minēto
gadījumu
•
• jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu
svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas •
•
• nodokļi un nodevas

• mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo
automobiļu un kravas automobiļu (izņemot vispārējas nozīmes un
speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu
veikšanai, kam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās
iekārtas un kam ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta) iegādes
izdevumi

izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs
maksa par mācībām, kas ir daļa no vispārējās vidējās izglītības vai
augstākās izglītības programmām;
pašvaldības ceļu būvniecības un pārbūves izmaksas
izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
(izņemot vispārējās izmaksas)
citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Regulu
Izmaksas, kas pēc LAD novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā
arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika
noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par
neattiecināmajām izmaksām.
Tādu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kuri ir saistīti ar
lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
Dzīvu dzīvnieku iegāde;
Hidrotehnisko būvju izveides izmaksas;
Mazvērtīgā inventāra iegāde, izņemot šo noteikumu 31.5.
apakšpunktā minēto gadījumu

(MK noteikumu Nr.590 IV.daļa)

Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti
• Projekta iesniegums papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju (ja to neiesniedz LAD EPS vai
elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu)
• Atbalsta pretendenta deklarācija
• Nekustamo īpašumu apliecinošie dokumenti
• Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti
(Papildinformācija par iepirkuma procedūras veikšanu LAD mājaslapā)

• Būvniecības dokumenti
(LAD izstrādātās būvniecības vadlīnijas)

• Ja tiek īstenots kopprojekts:
 Kopprojekta dalībnieki ir biedrības vai nodibinājumi, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība – biedru vai dibinātāju sarakstu
 Kopprojekta dalībnieku līgumu, ja dalībnieki ir juridiskas personas (izņemot biedrības un
nodibinājumus) un pašvaldība
• Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
(LAD skaidrojums par de minimis atbalstu sadaļā “Veidlapas”)

• Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa

(MK noteikumu Nr.590 V.daļa)

Nekustamā īpašuma dokumenti
Ja projekta īstenošanas vieta tiek nomāta vai patapināta:
1. Ja paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus – nomas vai patapinājuma līguma kopija (nomas vai
patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

2. Būvniecības gadījumā – ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā (nomas termiņš nav īsāks par
deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

3. Atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai
tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami – saskaņojums ar nekustamā īpašuma
īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai
pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz
septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

Ja nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu netiek nomāts, patapināts vai netiek
iesniegts saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tad nekustamam īpašumam jābūt
pretendenta īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, bet, ja pretendents ir vietējā
pašvaldība, tad vietējās pašvaldības īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, vai vietējās
pašvaldības valdījumā

Būvniecības dokumenti I

Būvniecības dokumentus (izņemot papildinātu būvatļauju), iepirkuma
dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar
projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma
apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc iepirkuma
procedūras pabeigšanas

Būvniecības dokumenti II
• būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar būvvaldes
atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
• būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam
izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
• papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies
spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu
• sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde
pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)
• iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav
izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), – būvprojektu vai tā kopiju un
būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi

Papildus iesniedzamie dokumenti

• Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad papildus nepieciešams
iesniegt valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā
izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus
• Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tad papildus nepieciešams iesniegt
vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai
nepieciešamā finansējuma apmēru

Naudas plūsma
• Maksājumus preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic no sava
kredītiestādes norēķinu konta (priekšapmaksas rēķiniem tiek atvērts Valsts Kases konts)
• Biedrības nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības var pieprasīt priekšapmaksu – Ja
atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu, tas minētos
būvniecības dokumentus un iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām,
iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu
• Projektu iespējams īstenot pa daļām – kad radusies auditējama vērtība, atbalsta saņēmējs var
saņemt publisko finansējumu ne vairāk kā 5 daļās
(MK noteikumu Nr.598 45.punkts)

• Avanss – neatsaucamu bankas garantiju, kas garantē finansiālo saistību izpildi 100% apmērā no
avansa summas. LAD 30 kalendāra dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pārskaita pieprasīto
avansu, bet ne vairāk kā 40% apmērā no kopējā finansējuma apmēra
(MK noteikumu Nr.598 50.punkts ar apakšpunktiem)

Projekta iesniegšana
Lai iesniegtu projektu pieteikumu:
1. Jākļūst par LAD klientu
2. Lai varētu iesniegt projektu pieteikumus EPS sistēmā, jākļūst par EPS lietotāju:
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
• Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi: Atpūtas ielā 1 (2.stāvs), Carnikavā, Carnikavas
novadā, LV-2163

• Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt:
1. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā:
https://eps.lad.gov.lv/login
2. Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu var iesniegt
nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv

Projektu vērtēšana
• Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām
izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai
• Vērtēšanas beigās katrai rīcībai tiek izveidots saraksts, kur projekti tiek sarindoti pēc
iegūto punktu skaita
• Projekti, kuri neiegūst minimālo punktu skaitu, tiek noraidīti
• Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, priekšroka tiek doda
projektiem ar lielāko punktu skaitu

• Projekti tiek nodoti LAD tālākajai vērtēšanai. Šis laiks ir ne vairāk kā 3 mēneši, ja nav
tikusi pieprasīta papildinformācija

Kopējais projektu vērtēšanas ilgums ir ~ 4 mēneši

Projekta īstenošanas nosacījumi I

• Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, tā pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūst
komersanta, zemnieku saimniecības vai pašnodarbinātās personas statusu
• Ja atbalsta pretendents plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, līdz
maksājuma pieprasījuma iesniegšanai LAD reģistrējas vai tiek atzīts PVD.
• Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas
LAD, uzņemoties pilnu finanšu risku
• Projektu sāk īstenot 6 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja paredzēta
būvniecība – 9 mēnešu laikā
• Projekta īstenošanas uzsākšanu apliecina:
1.
2.
3.

Ir iesniegta papildināta būvatļaujas kopija ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanu
Atbalsta saņēmējs ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura
vērtība ir vismaz 10% no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas
Atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20% apmērā no paredzētās
iegādes summas

Projekta īstenošanas nosacījumi II
• Grozījumi:
1.

Atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas gaitā nekavējoties informē LAD:



2.

par nepieciešamību veikt darbības, kas nav paredzētas projekta iesniegumā, bet ir saistītas ar projekta
īstenošanu, kā arī par apstākļiem, kuru dēļ projektu nav iespējams īstenot. Projektā neparedzētās darbības
var sākt īstenot tikai pēc Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma
ja ir mainījusies atbalsta saņēmēja atbilstība atbalsta saņemšanas nosacījumiem

Atbalsta saņēmējs var lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, ja projektu nav iespējams īstenot
noteiktajā termiņā neatkarīgu iemeslu dēļ. LAD bez sankcijām var pagarināt projekta īstenošanas termiņu,
ja kopējais projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz publicēto konkrētā pasākuma kārtas projektu
īstenošanas beigu termiņu

• Īstenošanas termiņš:
1.
2.

Būvniecības un teritorijas labiekārtošanas projektiem – 2 gadi no LAD lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
Pārējie projekti – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu
Ja kopējais projekta īstenošanas termiņš pārsniedz kārtā publicēto termiņu,
tiek piemērotas sankcijas.

Projekta iesnieguma aizpildīšana

LAD mājaslapa: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235
1. Projektu iesnieguma veidlapa pieejamas sadaļā “Veidlapas”
2. Paraugs projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanai pieejams sadaļā “Rokasgrāmatas”

Projektu uzraudzība
• Uzraudzības periods: Visiem projektiem uzraudzības periods ir 5 gadi, izņemot projektus,
kas tiek īstenoti 4.aktivitātē un ietver tikai mācību un ar tām saistītas vispārējās izmaksas
– šiem projektiem uzraudzības periods ir 2 gadi
• Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā
projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam LAD EPS sistēmā iesniedz
pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo
kalendāra gadu

• Ja atbalsta saņēmējs projektā organizē mācības, tas 10 darbdienas pirms mācību sākuma
informē LAD par to norises vietu un laiku
• Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamie rādītāji netiek sasniegti, LAD pieņem lēmumu
par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram

Informācija
• Virsnoteikumi MK Nr.598 - http://likumi.lv/doc.php?id=269553
• Konkursu reglamentējošie MK noteikumi Nr.590 http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalstapieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosanasaskana
• LAD mājaslapa: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-

investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-arsabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

