
LEADER programmas finansējums
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai 

2015-2020

Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!



Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”

ir vietējās rīcības grupa, kas darbojas Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijās, īsteno
LEADER pasākumus aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un
“Vietas potenciāla attīstība”.

LEADER pieeja balstās uz vietējās attīstības Stratēģiju, kuras ietvaros tiek sludināti
projektu konkursi un publiskais finansējums. Stratēģija apstiprināta šī gada
19.februārī, tā tiks realizēta līdz 2020.gadam.



LEADER FINASĒJUMS UZŅĒMJDARBĪBAI 

1.1. rīcība

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Atbalsta intensitāte - līdz 70 %

Attiecināmo izmaksu summa - 20 
000 EUR

1.2. rīcība

Uzņēmējdarbības attīstība

Atbalsta intensitāte - līdz 70 % 

Kopprojektiem 80%

Attiecināmo izmaksu summa - 30 
000 EUR

70 000 EUR – ja ieguldījumi 
būvniecībā ir vismaz 70 % no 
projekta attiecināmo izmaksu 

summas

Jauns 
produkts

Jauns 
pakalpojums

Esošs 
produkts

Esošs 
pakalpojums



Darbības un attiecināmas izmaksas (1)

Darbības: Attiecināmās izmaksas:
Jaunu produktu un
pakalpojumu radīšana, esošo
produktu un pakalpojumu
attīstīšana, to realizēšana tirgū
un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšana.

Lauksaimniecības produktu
pārstrāde, to realizēšana tirgū
un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšana. Nav atbalstāma
lauksaimnieciskā darbība, tikai
lauksaimniecības produktu
pārstrāde (izņemot
zivsaimniecību).

• jaunu pamatlīdzekļu
iegāde,
programmnodrošinājums
iegāde un uzstādīšana

• būvniecības izmaksas,

• būvmateriālu iegāde,

• sabiedriskās attiecības,

• patenti, licences,
autortiesības, preču zīmes

• vispārējās izmaksas, kas
saistītas ar projekta
sagatavošanu

Atbalsta pretendents:
Fiziska persona, kura plāno
uzsākt uzņēmējdarbību;

Fiziska vai juridiska
persona, kuras apgrozījums
pēdējā noslēgtā gadā
nepārsniedz 70 000 EUR;

Lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība t.sk.,
mežsaimniecības

Vietēja pašvaldība (tikai
kopprojektā
infrastruktūrai)

Lauksaimniecības produktu pārstrādē
– reģistrējies/vai būs jāreģistrējas
PVD vai ir atzīts pārtikas aprites
uzņēmums.



Lauksaimniecības produktu pārstrāde

Par lauksaimniecības produktu pārstrādi ir uzskatāma jebkura darbība ar
lauksaimniecības produktu, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana,
nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija, malšana (izņemot
gaļās malšanu), vai vienlaikus vairāki šie procesi, kas maina sākotnējo produktu.

Pārstrādājot lauksaimniecības produktu

tiek iegūts produkts, kas arī ir lauksaimniecības

produkts, izņemot darbības, kas ir vajadzīgas,

lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu

pirmajai pārdošanai.



Darbības un attiecināmas izmaksas (2)

Darbība: Attiecināmās izmaksas:

Vides radīšana vai
labiekārtošana, kurā tiek
realizēta vietējā
produkcija (tirdzniecības
vietas), jaunu realizācijas
veidu īstenošanai un
atpazīstamības tēla
veidošanai.

• jaunu pamatlīdzekļu iegāde,

• būvniecības izmaksas,

• būvmateriālu iegāde,

• sabiedriskās attiecības,

• patenti, licences,
autortiesības, preču zīmes

• vispārējās izmaksas, kas
saistītas ar projekta
sagatavošanu,

• interneta veikala izveide

Atbalsta pretendents:

Juridiska vai fiziska
persona, kura veic
saimniecisko darbību
(apgrozījums nepārsniedz
līdz 70 000 eur) un
lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība.

Ja projektu īsteno pilsētā
vairāk par (15000 iedz.) –
lauksaimniecības produktu
pārstrādātājs, LPKS, kas
reģistrēts VRG teritorijā.



Darbības un attiecināmas izmaksas (3)

Darbinieku
produktivitātes
kāpināšana:
mācības
darbinieku
produktivitātes
kāpināšanai

Attiecināmās izmaksas:Darbība:
Juridiska persona
(izņemot biedrības un
nodibinājumus), kura
veic komerciāla
rakstura darbību un
(apgrozījums ir ne
vairāk kā 70 000 eur)

Atbalsta pretendents:

• darbinieku dalība
mācībās, ja tiek saņemts
sertifikāts vai
apliecinājums par
mācību sekmīgu
pabeigšanu

• komandējuma izmaksas,
nepārsniedz 2% no
maksas par mācībām



Attiecināmo izmaksu piemērs

Maksimālo attiecināmo izmaksu summa 1 projektam - piemērs: 20 000 EUR ir
100% attiecināmās izmaksas:

• 20 000= kopējās attiecināmās izmaksas;

• 14 000= ES publiskais finansējums;

• 6 000= pretendenta līdzfinansējuma daļa.

Uzņēmējdarbības projektiem nav priekšfinansējuma jānodrošina par saviem
līdzekļiem.



Attiecināmas izmaksas PVN

Attiecināms ir pievienotās vērtības nodoklis, ja nav
tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa
summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par
pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.



Projektu īstenošana

Projektu īsteno Rēzeknes novadā un Viļānu novadā (izņemot

darbinieku mācības, sabiedrisko attiecību aktivitātes, interneta

veikala vai tīmekļa izveide, mobilā tehnika);

Projektā ekonomiskās dzīvotspējas rādītāji pozitīvi (naudas plūsma,

pārskats, ražošanas apjoms);

Projekta realizācijas maksimālais termiņš:

− 2 gadi būvniecības projektiem;

− 1 gads pārējiem projektiem.



Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Pēc projekta pabeigšanas jāsasniedz vismaz 1 no sasniedzamajiem rādītājiem un tas

jānodrošina visu projekta uzraudzības periodu (5 gadus, darbinieku mācībām 18 mēneši).

Sasniedzamie rādītāji jāsasniedz nozarē, kurā īsteno projektu, atbilstoši iesniedzēja

statusam atšķirīgi (fiziska vai juridiska persona, LPKS, vietējā pašvaldība):

- jārada vismaz 1 pilna laika darba vieta;

- jāpalielina neto apgrozījums par 10% vai par 30% no projekta attiecināmo izmaksu

summas, vai jāpalielina fizisko ražošanas apjomu par 10%, vai palielina biedru skaitu par

10%.

Ja projektu sniedz fiziska persona un pēc tam reģistrējas kā pašnodarbinātais, tai

jāsasniedz 2 rādītāji (darba vieta un apgrozījums 30% no projekta attiecināmo izmaksu

summas)

SVVA Stratēģijas rezultātu radītāji



Projektu vērtēšanas kārtība

Pieteikums 
iesniegts VRG

VRG vērtēšanas

komisija izvērtē

atbilstoši

kritērijiem

VRG padome

pieņem

lēmumu par

atbilstību vai

neatbilstību

Pieteikumu

izvērtē Lauku

atbalsta

dienests 

(MK noteikumi)

Tiek pieņemts

lēmums par

projekta

apstiprināšanu

vai noraidīšanu

1
mēnesis

VRG

Līdz 3
mēneši 

LAD

Kopējais 
projektu 
izvērtēša
nas laiks -
4 mēneši

Izvērtēšanas laiks



Svarīgi (1)

LEADER projekta iesniedzējam jābūt LAD klientam;

Pirms projektu iesniegšanas svarīgi iepazīties ar saistošo informāciju (MK
noteikumiem, SVVA Stratēģiju);

Projektu vērtēšanas metodika (detalizēts izklāts par projektu vērtējumu);

Būvmateriālu katalogs (aptuveno izmaksu aprēķinam).



Projektu konkursa kārtā uzņēmējdarbības projektiem tiks izsludināta 
2017.gada februāri. Publiskais finansējums 427 354,81 EUR

LEADER projekta iesniegumus papīra formā var iesniegt Partnerībā, vai 
elektroniski LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS)

Aktuālā informācija tiek publicēta www.rezeknespartneriba.lv

Svarīgi (2)



Paldies par uzmanību!

Kontaktinformācija:

Stratēģijas administratīvā vadītāja, Ineta Elksne

Tālr.: 26363497
E-pats: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv

mailto:ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv

