Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta konkursa iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA stratēģija) īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Vispārīga informācija
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu
15.04.2019. - 15.05.2019.
iesniegumu pieņemšana
7.
kārtā
finansējums

pieejamais

publiskais 510 660,00 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja 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 LAD lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas
termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Iesniegt projektus iesniegumus

Projekta iesniegumus var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kontaktinformācija

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta
atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem,
norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
Administratīvā vadītāja: Ineta Elksne
tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv
Ar SVVA stratēģiju var iepazīties biedrības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv vai birojā
(Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcība, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts
M2 - Kvalitatīva un labiekārtota dzīves Rīcība 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā
vide
infrastruktūra”
Kārtai un stratēģijas mērķim (M2) 255 329,44 EUR
piešķirtais finansējums
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 35 000 EUR
vienam projektam (euro)
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)
90% no projekta attiecināmo izmaksu summas (sabiedriskā labuma projekts)*
*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā
plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.

Atbilstošā LAP aktivitāte un darbība

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas publisko infrastruktūru – kultūrvēstures, dabas
objektu sakārtošanu, pieejamības uzlabošanu un teritorijas labiekārtošanu t.sk. tūrismā, paredzot
ieguldījumus aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, ēku un būvju celtniecībā, rekonstrukcijā, renovācijām,
sakārtojot un izveidojot jaunu sabiedrisko infrastruktūru.
SVVA Uzlabota ciemu vai apkaimju sabiedriskā infrastruktūra, labiekārtoti kultūrvēstures vai dabas objekti.

Rezultātu indikatori atbilstoši
stratēģijai
Papildu informācija, kas jāiesniedz
saskaņā ar SVVA stratēģiju
M2 - Kvalitatīva un labiekārtota dzīves
vide
Kārtai un stratēģijas mērķim (M2)
piešķirtais finansējums
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa
vienam projektam (euro)
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Sadarbības/nodomu līgums un apraksts;
Publicitātes plāns.
Rīcība 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”
102 133,00 EUR
7 000 EUR;
5 000 EUR – tērpu iegāde interešu izglītības un amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports,
māksla u.tml.);
2 000 EUR – apmācību projektiem.
90% no projekta attiecināmo izmaksu summas (sabiedriskā labuma projekts)*

*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā
plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.

Atbilstošā LAP aktivitāte un darbība

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu
attīstībai: inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde t.sk. dažādu interešu klubu izveide (izņemot
ieguldījumus būvniecībā).

Rīcības apraksts
Rezultātu indikatori atbilstoši SVVA
stratēģijai
Papildu informācija, kas jāiesniedz
saskaņā ar SVVA stratēģiju
M2 - Kvalitatīva un labiekārtota dzīves
vide
Kārtai un stratēģijas mērķim (M2)
piešķirtais finansējums
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa
vienam projektam (euro)
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Sniegts atbalsts iedzīvotāju interešu grupu iniciatīvai
Sadarbības/nodomu līgums un apraksts;
Publicitātes plāns.
Rīcība 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”
153 197,56 EUR
20 000 EUR;
90% no projekta attiecināmo izmaksu summas (sabiedriskā labuma projekts)*
*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā
plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.

Atbilstošā LAP aktivitāte un darbība

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai.
Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcības apraksts
Rezultātu
stratēģijai

indikatori

atbilstoši

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde
sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai.
SVVA Atbalstītas sociālās vai veselības aprūpes iniciatīvas.

Papildu informācija, kas
saskaņā ar SVVA stratēģiju

jāiesniedz Sociālā dienesta atzinums*;
Sadarbības/nodomu līgums un apraksts;
Publicitātes plāns.

19.2.2. Aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās, 2.1. „Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota
sabiedriskā infrastruktūra”, 2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”, 2.3. „Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” projektu
vērtēšanas komisija projektu pieteikumus izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:
Nr.p.k.
Kritēriju grupa

Kritērijs

Kritērija izpildes prasības

Punkti

Lai projekts saņemtu vērtējumu “2”, tam ir jāatbilst visām uzskaitītajām
izpildes prasībām:

2

Projekta
iesnieguma
attiecīgā
sadaļa

1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

1.1.

Projekts
atbilst
SVVA
stratēģijas
mērķim
un
ir
saskaņā ar rīcības
plānā noteikto rīcību
un VRG darbības
teritoriju
(sociālās
jomas
projektiem
ir
pievienots
pašvaldības Sociālā
dienesta atzinums)

Atbilst

1.1.1. Projekts atbilst SVVA Stratēģijas M2 mērķim un ir iesniegts kādā no
19.2.2. aktivitātes rīcībām:
•

2.1. “R.2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas
mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”,
• 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”,
• 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”.
Īstenojamo darbību apraksts sakrīt ar SVVA Stratēģijas rīcību aprakstā
nosauktajām darbībām;
1.1.2. Projekta īstenošana paredzēta VRG darbības teritorijā, izņemot
Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””
13.2 punktā minētos gadījumus.
Neatbilst

1.1.4. Projekts saņem vērtējumu “0”, ja projekts neatbilst SVVA Stratēģijas
M2 mērķim un nav iesniegts kādā no 19.2.2. aktivitātes rīcībām:

0

Projekta
iesniegums
kopumā

Projekti,
kas
neatbilst
vietējās attīstības stratēģijas
rīcības plānā iekļautajai
attiecīgajai rīcībai un VRG
darbības teritorijai, tālāk
netiek
vērtēti,
saņem
negatīvu atzinumu

•

2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums,
uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”,
• 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”,
• 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”.
Īstenojamo darbību apraksts nesakrīt ar SVVA Stratēģijas rīcību aprakstā
nosauktajām darbībām un projekta īstenošana paredzēta ārpus VRG
darbības teritorijas (izņemot Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”” 13.2 punktā minētos gadījumus).
Saņemot 0 punktus, projekts tālāk netiek vērtēts un saņem negatīvu
atzinumu.

2. Vispārējie kritēriji

2.1.

2.2.

Projekta sasaiste ar
Stratēģijā (1.4.
sadaļā) noteiktajām
iedzīvotāju
vajadzībām

Inovāciju kritērijs
Vērtēts tiek saskaņā
ar stratēģijas 2.3.
sadaļas tabulu, ja

Projekta ideja balstās uz
Stratēģijā
noteiktajām
iedzīvotāju vajadzībām un
projektu idejām

Projekts saņem 2 punktus, ja tiek izpildītas zemāk minētās prasības:

2

2.1.1. aprakstā ir atsauce uz SVVA Stratēģijas 1.4. sadaļā nosauktu
iedzīvotāju vajadzību/ projekta ideju, ko risina/īsteno konkrētais projekts;
Stratēģijā (1.4.
sadaļa)

2.1.2. aprakstā ir detalizēti pamatota projekta idejas sasaiste ar Stratēģijas
1.4. sadaļā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām un projektu idejām.
Projekta idejai nav sasaiste
ar Stratēģijā noteiktajām
iedzīvotāju vajadzībām un
projektu idejām

2.1.3. Projektam piešķir 0 (nulle) punktu, ja aprakstā nav atsauces uz SVVA
Stratēģijas sadaļā nosauktu iedzīvotāju vajadzību/ projekta ideju, ko
risina/īsteno konkrētais projekts, nav pamatota projekta idejas sasaiste ar
Stratēģijas 1.4. sadaļā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām un projektu
idejām.

0

Oriģinalitāte
(jauns
vai
būtiski
uzlabots
pakalpojums,
produkts,
aktivitāte)

2.2.1. Projekts saņem 2 punktus, ja projekta iesnieguma veidlapas B.3.
sadaļā ir veikta atzīme “jā” un B.3.1. sadaļā ir detalizēts pamatojums, kas
atbilst Stratēģijas 2.3. sadaļas tabulas inovāciju kritērija aprakstam.
Aprakstā ar statistikas un cita veida datiem pamatots, ka piedāvātais
risinājums līdz šim nav bijis pieejams VRG teritorijā, detalizēti aprakstīta tā
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B.15.

B.3.1.

atbilst
inovāciju
kritērijam, projekts
saņem 2 punktus
(izpildīties
var
vairāki
inovācijas
kritēriji,
iegūtos
punktus
summē
kopā)

oriģinalitāte, aprakstīts, kādas sabiedrības vajadzības tas risina, ar ko
piedāvātais risinājums atšķiras no esošajiem.
2.2.2. Projektam piešķir 0 punktu, ja projekta iesnieguma B.3. sadaļā ir
veikta atzīme “nē” un B.3.1. sadaļā nav sniegts inovācijas pamatojums vai
ja projekta iesnieguma B.3. sadaļā ir veikta atzīme “jā” un B.3.1. sadaļā ir
daļēji/ vāji sniegts pamatojums (nesatur konkrētus datus), kas nepierāda,
ka ideja ir oriģināla.
Kultūrvēsturiskā mantojuma
sasaiste ar inovācijām

2.2.3. Projekts saņem 2 punktus, ja projekta iesnieguma veidlapas B.3.
sadaļā ir veikta atzīme “jā” un B.3.1. sadaļā ir detalizēts pamatojums, kas
atbilst Stratēģijas 2.3. sadaļas tabulas inovāciju kritērija aprakstam.
Aprakstā pamatota kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām –
aprakstīta idejas būtība – kas tiks darīts, kādā veidā, iesaistītie materiālie,
cilvēku un citi resursi, vajadzības, kuras ideja risina, plānotais rezultāts.
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2.2.4. Projektam piešķir 0 punktu, ja projekta iesnieguma B.3. sadaļā ir
veikta atzīme “nē” un B.3.1. sadaļā nav sniegts inovācijas pamatojums vai
ja projekta iesnieguma B.3. sadaļā ir veikta atzīme “jā” un B.3.1. sadaļā ir
daļēji/ vāji sniegts pamatojums kultūrvēsturiskā mantojuma sasaistei ar
inovācijām – daļēji izskaidrota idejas būtība, kas nepierāda kultūrvēsturiskā
mantojuma sasaisti ar inovācijām.
Ražojumu/
pakalpojumu/aktivitāšu
sasaiste ar zinātni
pētniecību

un

2.2.5. Projekts saņem 2 punktus, ja projekta iesnieguma veidlapas B.3.
sadaļā ir veikta atzīme “jā” un B.3.1. sadaļā ir detalizēts pamatojums, kas
atbilst Stratēģijas 2.3. sadaļas tabulas inovāciju kritērija aprakstam.
Aprakstā ar statistikas un cita veida datiem pamatota ražojumu/
pakalpojumu/aktivitāšu sasaiste ar zinātni un pētniecību – aprakstīts, kādā
veidā projektā tiks iesaistīta zinātne un pētniecība, minēti konkrēti plānotie
rezultāti, kādas sabiedrības vajadzības inovatīvais projekts risina.
2.2.6. Projektam piešķir 0 punktu, ja projekta iesnieguma B.3. sadaļā ir
veikta atzīme “nē” un B.3.1. sadaļā nav sniegts inovācijas pamatojums vai
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ja projekta iesnieguma B.3. sadaļā ir veikta atzīme “jā” un B.3.1. sadaļā ir
daļēji/
vāji
sniegts
pamatojums,
kas
nepierāda
ražojumu/
pakalpojumu/aktivitāšu sasaisti ar zinātni un pētniecību.
3. Kvalitātes kritēriji

3.1.

Projekta mērķis un
nepieciešamie
resursi

Projekta
mērķis
sasniedzams un izmērāms,
detalizēti
aprakstīti
nepieciešamie resursi

Projekta
mērķis
daļēji
sasniedzams un izmērāms,
daļēji
aprakstīti
nepieciešamie resursi

3.2.

Projektā
veikta
pakalpojuma/
teritorijas analīze

Projekts saņem kritērijā 2 punktus, ja:

2

3.1.1. projekta mērķī skaidri definēts, sasniedzams rezultāts izmērāmā
daudzumā un vienībās, definēts, kas konkrēti tiks darīts/ izveidots,
detalizēti aprakstīts, kādi resursi ir nepieciešami projekta mērķa
sasniegšanai (materiālie un nemateriālie – zināšanas (finanšu un vadības
kapacitāte), tehniskais nodrošinājums (ēkas, zeme), dabas resursi u.c.),
aprakstīts, kuri no nepieciešamajiem resursiem jau ir pretendentam
pieejami, kā tiks nodrošināti pārējie resursi.
3.1.2. Projekts saņem kritērijā 1 punktu, ja projekta mērķa un projekta
aprakstā ir neprecizitātes, taču no apraksta ir saprotams:

B.5./B.6.
1
Metodikā
pielikums Nr.
5 (mācību
projektiem)

kas tiks darīts/ izveidots projekta ietvaros, kāds ir sasniedzamais rezultāti
izmērāmā daudzumā un vienībās, resursi, kas nepieciešami projekta mērķa
sasniegšanai (materiālie un nemateriālie – zināšanas (finanšu un vadības
kapacitāte), tehniskais nodrošinājums (ēkas, zeme), dabas resursi u.c.),
raksturota nosaukto resursu pieejamība.

Projekta
mērķis
nav
sasniedzams un izmērāms,
nav
aprakstīti
nepieciešamie resursi

3.1.3. Projekts saņem kritērijā 0 punktu, ja projekta mērķis un
sasniedzamais rezultāts nosaukts vispārīgi un no tā nav saprotams, kas
tiks darīts/ izveidots projekta ietvaros, kāds ir sasniedzamais rezultāts, nav
aprakstīts, kādi resursi ir nepieciešami projekta mērķa sasniegšanai, nav
raksturota nosaukto resursu pieejamība.

0

Projektā detalizēti pamatota
pakalpojuma/aktivitātes
vajadzība teritorijā

Projekts saņem kritērijā 2 punktus, ja projekta aprakstā ir detalizēti
aprakstīts:

2
B.6./B.7./B.8.

3.2.1. teritorijas analīze, kas pierāda, kāpēc projekts jāīsteno tieši
konkrētajā teritorijā un pamato projekta īstenošanas pozitīvo ietekmi
konkrētajā teritorijā;
3.2.2 detalizēti un pamatoti aprakstīta mērķa grupa (raksturojošie rādītāji –
vecums, dzimums, grupējums, teritoriālais izvietojums, vajadzības,
pieejamība u.c.), kas izmantos pakalpojumu/ piedalīsies aktivitātēs;
3.2.3. sociālās jomas projektiem ir pievienots pašvaldības Sociālā dienesta
atzinums.

3.3.

Projekta tiešie
labuma guvēji

Projektā daļēji pamatota
pakalpojuma/aktivitātes
vajadzība teritorijā

3.2.4. Projekts saņem kritērijā 1 punktu, ja projekta aprakstā ir vispārīgi
aprakstītas 3.2.1., 3.2.2. kritērija izpildes prasības vai detalizēti aprakstīta
viena no tām, ja no apraksta ir saprotams, kāds labums no projekta
īstenošanas ir konkrētās teritorijas iedzīvotājiem un teritorijai kopumā un
kas ir mērķa grupa, un sociālās jomas projektiem ir pievienots pašvaldības
Sociālā dienesta atzinums.

1

Nav pamatota pakalpojuma/
aktivitātes
vajadzība
teritorijā

3.2.5. Projekts saņem 0 punktu, ja nav aprakstā nav minēts, kāds labums
no projekta īstenošanas ir konkrētās teritorijas iedzīvotājiem un teritorijai
kopumā un kas ir mērķa grupa, vai ja sociālās jomas projektiem nav
pievienots pašvaldības Sociālā dienesta atzinums.

0

Projektā
detalizēti
aprakstīta mērķa grupa un
tiešā labuma guvēju skaits
virs 50

3.3.1.projektā detalizēti un pamatoti aprakstīta mērķa grupa (raksturojošie
rādītāji – vecums, dzimums, vajadzības, pieejamība u.c.), kas izmantos
pakalpojumu/ piedalīsies aktivitātēs;

2

Projektā
detalizēti
aprakstīta mērķa grupa un
tiešā labuma guvēju skaits
virs 10

3.3.2.detalizēti aprakstīts un pamatots tiešais labuma guvēju skaits ikdienā,
tas ir virs 50
3.3.3.projektā detalizēti un pamatoti aprakstīta mērķa grupa (raksturojošie
rādītāji – vecums, dzimums, vajadzības, pieejamība u.c.), kas izmantos
pakalpojumu/ piedalīsies aktivitātēs;
3.3.4.detalizēti aprakstīts un pamatots tiešais labuma guvēju skaits ikdienā,
tas ir virs 10

B.5./
B.6./B.15.
1

3.4.

Projekta ilgtspēja

Projektā vispārīgi aprakstīta
mērķa grupa un/vai tiešā
labuma guvēju skaits zem
10

Projektā vispārīgi aprakstīta mērķa grupa, kas izmantos pakalpojumu/
piedalīsies aktivitātēs un/vai nav norādīts tiešā labuma guvēju skaits, vai
tas ir zem 10

0

Plānotās
aktivitātes
ir
skaidri
definētas
un
nodrošinās
kvalitatīvu
rezultātu un tā dzīvotspēju
pēc projekta realizācijas

Projekts saņem 2 punktus, ja tā apraksts atbilst abām zemāk uzskaitītajām
izpildes prasībām:

2

3.4.1. katra projekta aktivitāte ir precīzi definēta un aprakstīta, minēts
izmērāms rezultāts, kas katras projekta darbības rezultātā tiks sasniegts
(norādīts darbības nosaukums, izpildītāji, iesaistītās puses un darbības
veikšanai nepieciešamie resursi, to skaits un mērvienība, kā un kur darbība
tiks veikta, sagaidāmais rezultāts no aktivitātes veikšanas jeb aktivitātes
mērķis), laika grafikā aktivitātes ir saplānotas loģiskā secībā un ir
izpildāmas noteiktajā laika periodā;
3.4.2. skaidri aprakstīts, kādā veidā katra aktivitāte veicina projekta mērķa
sasniegšanu, no apraksta ir nepārprotami skaidrs, ka projekta mērķis nevar
tikt sasniegts bez kādas no minētajām aktivitātēm;
3.4.3. detalizēti aprakstīta projekta dzīvotspēju pēc tā realizācijas:
3.4.3.1. detalizēti aprakstīta projekta dzīvotspēja tā īstenošanas laikā,
uzraudzības periodā (5 gadi).
3.4.3.2. pamatota projekta dzīvotspēja projekta uzraudzības periodā
(uzraudzības periods ir 5 gadi pēc projekta ieviešanas, izņemot darbinieku
produktivitātes kāpināšanas projektus – šādiem projektiem uzraudzības
periods ir 18 mēneši).

Plānotās aktivitātes daļēji
definētas
un
daļēji
nodrošinās
kvalitatīvu
rezultātu un tā dzīvotspēju
pēc projekta realizācijas

Projekts saņem 1 punktu, ja tā aprakstā daļēji definētas izpildes prasības
(3.4.1., 3.4.2., 3.4.3.), ja no sniegtās informācijas ir saprotams:
3.4.4. kādas aktivitātes ir plānotas projekta ietvaros, kādā veidā aktivitātes
tiks veiktas, kāds ir katras aktivitātes mērķis/ rezultāts, laika grafikā
aktivitātes ir saplānotas loģiskā secībā un ir izpildāmas noteiktajā laika
periodā;
3.4.5. kādā veidā aktivitātes veicina projekta mērķa sasniegšanu;

B.5./
B.6./B.15.

1

3.4.6. kā projekts funkcionēs tā īstenošanas laikā, uzraudzības periodā un
pēc uzraudzības perioda.

3.5.

Projekts veicina
dažādu partneru
sadarbību**
Ja
tiek
plānota
sadarbība, obligāta
prasība
pievienot
sadarbības/nodomu
līgumu un aprakstu.

3.6.

Projekta publicitātes
nodrošināšana**
Obligāta
prasība
pievienot
publicitātes plānu

Plānotās aktivitātes nav
definētas un nenodrošinās
kvalitatīvu rezultātu un tā
funkcionalitāti pēc projekta
realizācijas

3.4.7. Projekts saņem 0 punktu, ja aprakstā nav norādīts:, kādas aktivitātes
ir plānotas projekta ietvaros, kādā veidā aktivitātes tiks veiktas, kāds ir
katras aktivitātes mērķis/ rezultāts, laika grafikā aktivitātēm nav loģiskas
secības/ projekta aktivitātes neietekmē projekta mērķa sasniegšanu, kādā
veidā aktivitātes veicina projekta mērķa sasniegšanu, kā projekts
funkcionēs tā īstenošanas laikā un uzraudzības periodā.

0

Projekts
tiek
īstenots
vairāku partneru sadarbībā,
un projektā skaidri aprakstīti
ieguvumi no savstarpējās
sadarbības

Projekts saņem kritērijā 2 punktus, ja projekta aprakstā minēts:

2

3.5.1. ka projekts tiek īstenots, sadarbojoties vairākiem partneriem –
nosaukti visi iesaistītie partneri, to lomas projekta īstenošanā, pievienoti
sadarbības nodomu pamatojoši dokumenti – nodomu līgums, apstiprinoša
vēstule par sadarbību u.c.;
B.6./B.13.

3.5.2. skaidri aprakstīti katra iesaistītā partnera individuālie ieguvumi no
minētās sadarbības, nosaucot konkrētus piemērus.
Projektā nav paredzēta
vairāku partneru sadarbība

3.4.3. Projekts saņem kritērijā 0 punktus, ja projekta aprakstā nav norādīts,
ka projekts tiek īstenots, sadarbojoties vairākiem partneriem, tie nav
nosaukti un nav minētas to lomas un/vai ja nav pievienoti sadarbības
nodomu pamatojoši dokumenti.

0

Projektā
detalizēti
aprakstītas
aktivitātes
publicitātes nodrošināšanai,
kas
ir
pamatotas
publicitātes plānā, norādīti
vismaz 2 mediji, kuros tiks
publicēta informācija

3.6.1. Projekts saņem 2 punktus, ja projekta aprakstā minētas konkrētas
publicitātes aktivitātes, kas detalizēti aprakstītas publicitātes plānā
(saskaņā ar veidlapu ir sniegta visa prasītā informācija), ir minēti vismaz 2
mediji (viens no tiem biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” mājas
lapa www.rezeknespartneriba.lv ), kuros tiks publicēta informācija,
nodrošinot publicitāti vismaz VRG teritorijas mērogā.

2

Izvērtējot kritēriju, tiks pievērsta uzmanība arī projekta pieteikuma veidlapas
B.9. sadaļā “Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas” nosauktajām
sabiedrisko attiecību izmaksām, to sasaistei ar aprakstu un publicitātes
plānu.

B.13.
Metodikā
pielikums Nr.3

Projektā daļēji aprakstītas
aktivitātes
projekta
publicitātes nodrošināšanai,
kas ir daļēji pamatotas
publicitātes plānā, norādīti
vismaz 2 mediji, kuros tiks
publicēta informācija

3.6.2. Projekts saņem 1 punktu, ja projekta aprakstā un/vai publicitātes
plānā trūkst aktivitāšu apraksta (piemēram, tās ir nosauktas, bet nav
nosaukts, kur tiks publikācijas izvietotas, kādā laika posmā, ko sekmēs
minētā publicitātes aktivitāte utt.), ir minēti vismaz 2 mediji, kuros tiks
publicēta informācija.

Projektā nav aprakstītas
aktivitātes
projekta
publicitātes nodrošināšanai,
nav pamatotas publicitātes
plānā, nav norādīti vismaz 2
mediji, kuros tiks publicēta
informācija

3.6.3. Projekts saņem 0 punktu, ja publicitātes plāns nav pievienots vai/un
nav norādīti vismaz 2 mediji, kuros tiks publicēta informācija.

0

4.4.1. Projekts kritērijā saņem 2 punktus, ja no projekta apraksta ir skaidri
saprotams, kādas mazaizsargātas personas (cilvēki ar īpašām vajadzībām,
personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, jaunieši
vecumā no 15-25 gadiem, ģimenes ≥ 3 bērni, ilgstošie bezdarbnieki,
personas, kas atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm u.c.) plānots
iesaistīt projektā (nosaukt konkrēti), konkrēto mazaizsargāto personu
pieejamība konkrētajā teritorijā, iesaistes laika posms, izmērāms iesaistes
veids un apjoms (brīvprātīgais darbs, norādot aptuvenu laika periodu,
konkrēts gabaldarbs, dalība apmācībās noteiktu stundu skaitu dienā u.c.).

2

4.4.2. Projekts kritērijā saņem 0 punktu, ja projekta aprakstā nav norādīts,
kādas mazaizsargātas personas un kādā veidā tiks iesaistītas projektā, vai
ja projektā norādīts, ka tas neparedz mazaizsargāto personu iesaisti.

0

1

Izvērtējot kritēriju, tiks pievērsta uzmanība arī projekta pieteikuma veidlapas
B.9. sadaļā “Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas” nosauktajām
sabiedrisko attiecību izmaksām, to sasaistei ar aprakstu un publicitātes
plānu.

4. Specifiskie kritēriji
4.1.

Projekts paredz
sociāli
mazaizsargāto
personu iesaisti***

Projekts paredz sociāli
mazaizsargāto
personu
iesaisti

Projekts neparedz sociāli
mazaizsargāto
personu
iesaisti

B.6./B.15.

4.2.

4.3.

Projekta
īstenošanas
rezultāts
veicinās
VRG
darbības
teritorijas
atpazīstamību

Projekts
veicina
vietējā
teritorijā
raksturīgo vērtību,
tradīciju,
kultūras
mantojuma
saglabāšanu
un
popularizēšanu

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

4.2.1. Projekts saņem kritērijā 2 punktus, ja projekta aprakstā ir norādīts,
kādā veidā projekta īstenošanas rezultātā izveidotais/labiekārtotais objekts
popularizēs VRG darbības teritoriju tūrisma/ sabiedrisko aktivitāšu jomā
(minēti konkrēti piemēri).

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

4.2.2. Projekts saņem kritērijā 0 punktus, ja projekta aprakstā nav norādīts,
kādā veidā projekta īstenošanas rezultātā izveidotais/labiekārtotais objekts
popularizēs VRG darbības teritoriju tūrisma/ sabiedrisko aktivitāšu jomā,
nav minēti konkrēti piemēri).

0

Projekta
rezultātā
tiks
veicināta vietējā teritorijā
raksturīgo vērtību, tradīciju,
kultūras
mantojuma
saglabāšana
un
popularizēšana

Projekts saņem 2 punktus, ja projektā norādīts un pamatots, kādā veidā
projekts veicina vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (kulinārā mantojuma
saglabāšana, senie arodi, latgaļu valodas izmantošana, tautu ornamentu
izmantošana u.c.).

1

2

B.6/B.13./B.15
.

B.5./B.6.
Projekta rezultātā netiks
veicināta vietējā teritorijā
raksturīgo vērtību, tradīciju,
kultūras
mantojuma
saglabāšana
un
popularizēšana

Projekts saņem 0 punktus, ja projektā nav norādīts un/vai pamatots, kādā
veidā projekts veicina vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (kulinārā mantojuma
saglabāšana, senie arodi, latgaļu valodas izmantošana, tautu ornamentu
izmantošana u.c.).

0

Maksimālais kopējais punktu skaits:

27

Minimālais punktu skaits, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

10

* Sociālās jomas projektiem jāpievieno pašvaldības Sociālā dienesta pozitīvs atzinums, kas pamato projektā plānotā sociālā pakalpojuma nepieciešamību un aktualitāti vietējās rīcības
grupas teritorijā.
**Kritērijos (Nr. 3.5.; 3.6.) minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas un uzraudzības laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu
korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.
***Sociāli mazaizsargāta persona – personas ar invaliditāti, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma personas, jaunieši vecumā no 15-25 gadiem, ģimenes ≥ 3
bērni, ilgstošie bezdarbnieki, personas, kas atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm u.c.).
Gadījumos, ja vienas rīcības ietvaros vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, projekti atbalstīšanas secībā sarindojami pēc punktu skaita šādos
rādītājos:
1) Projekts, kura īstenošanas teritorijā (pagasts/pilsēta) ir vismazāk iesniegto projektu skaits kopā konkrētās kārtas un rīcības
ietvaros. Papildus projektam piešķir 0,01 punktus. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu, tiek ņemts vērā nākamais kritērijs.
2) Projekta attiecināmo izmaksu summas attiecība pret maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu. Aprēķina pēc
sekojošas formulas: punktu skaits = 2 – 2 x (projekta attiecināmo izmaksu summa pret projekta kopējo izmaksu summu).
Rezultāts atspoguļojams ar 2 zīmēm aiz komata. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu, tiek ņemts vērā nākamais kritērijs.
3) Projekta realizācijas vietas (pagasts/pilsēta) iedzīvotāju skaits/pieprasīto ELFLA finansējumu x100 (iedzīvotāju skaita dati
tiek skatīti uz projekta iesniegšanas 1.datumu (PMLP)). Papildus projektam piešķir 0,01 punktus (projekta realizācijas vietai
ar lielāku iedzīvotāju skaitu).

Detalizēts kritēriju izpildes skaidrojums pieejams projektu vērtēšanas metodikā ŠEIT
Pasākumu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi, projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai atrodami LAD mājas
lapā www.lad.gov.lv (sadaļā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-arsabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235).

