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 pieņemšanas kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un
Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 3.marta līdz 2017.gada 3.aprīlim
Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 150 000.00 EUR
 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums: 50 000.00 EUR
 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums: 100 000.00 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 šādām rīcībām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansētām rīcībām:
Rīcības Nr.
Rīcības nosaukums:

ELFLA3
Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana

Mērķis:
Kārtai un stratēģijas
mērķim piešķirtais
finansējums:
Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam
projektam
Maksimālā atbalsta
intensitāte
Rīcības apraksts:

Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību
50 000.00 EUR

Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma aktivitāte

27 500 EUR

90 %
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto
vietu publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar
apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (ciema vai
apkaimes līmenī). Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem,
kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības tūrisma nozarē, kā arī
vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu.
Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Vērtēšanas kritēriji rīcībai ELFLA3 „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”:
Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai: 15
Kritērijs
Pamata izvērtēšanas
kritērijs

Punkti
Ja nav pierādīta apdzīvotās vietas (ciema
vai apkaimes) iedzīvotāju vajadzību
apzināšana – IZSLĒDZOŠS

Atsauce uz veidlapu
B6.1.

vai
Ja nav pierādīta projekta atbilstība vietējās
pašvaldības plānošanas dokumentiem –
IZSLĒDZOŠS

Papildu punkti par
papildinošo nozari

Papildu punkti par
sasaisti ar
kultūrvēsturisko
mantojumu

Labumu saņēmēju skaits – 0,01 punkts par
katru labuma guvēju no VRG darbības
teritorijas
Sniegts atbalsts tūrisma nozares attīstībai –
tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti

Tiek atjaunots materiālais
kultūrvēsturiskais mantojums – tiek
piešķirti 0 vai 5 punkti

B13
Apraksts par
ieguvumiem konkrētiem
tūrisma objektiem vai
konkrētiem tūrisma
uzņēmumiem, tai skaitā
sadarbības līgumu,
nodomu protokolu, utt.
pievienošana
B13
Apraksts par mantojuma
veidu, apstiprinājuma

dokumenti mantojuma
esamībai – piemēram,
izziņa no Valsts kultūras
pieminekļu inspekcijas,
u.c.

3.

Konkurss izsludināts šādām rīcībām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
finansētām rīcībām:

Rīcības Nr.
Rīcības nosaukums:
Mērķis:
Kārtai un stratēģijas
mērķim piešķirtais
finansējums:
Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam
projektam
Maksimālā atbalsta
intensitāte
Rīcības apraksts:

Rīcības programmas
pasākuma mērķis

EJZF3
Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes
joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība
Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes
joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras pilnveidošanu un
attīstību
100 000.00 EUR

55 000 EUR pašvaldības iesniegtam projektam
50 000 EUR pārējiem pretendentiem
90 %
Rīcības ietvaros partnerības teritorijā paredzēts atbalstīt no
zivsaimniecības nozares atkarīgo apdzīvoto vietu piekrastes joslas un
iekšzemes publisko ūdeņu publiskās infrastruktūras attīstību..
Atbalstu saņems projekti, kuru īstenošanas rezultātā tiks sniegts
ieguldījums teritoriju, kas neatrodas tālāk par 500 m no piekrastes vai
iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, attīstībā.
Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu
mazināšana
Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana

Vērtēšanas kritēriji rīcībai EJZF3 „Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes
joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”:
Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai: 15
Kritērijs
Pamata izvērtēšanas
kritērijs

Punkti
Ja nav pierādīta apdzīvotās vietas (ciema
vai apkaimes) iedzīvotāju vajadzību
apzināšana – IZSLĒDZOŠS

Atsauce uz veidlapu
B4.1.

vai
Ja nav pierādīta projekta atbilstība
vietējās pašvaldības plānošanas
dokumentiem – IZSLĒDZOŠS
Labumu saņēmēju skaits – 0,01 punkts
par katru labuma guvēju no VRG
darbības teritorijas
Papildu punkti par
papildinošo nozari

Sniegts atbalsts tūrisma nozares attīstībai
– tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti

B4.1.

Papildu punkti par sasaisti
ar kultūrvēsturisko
mantojumu

Tiek atjaunots materiālais
kultūrvēsturiskais mantojums – tiek
piešķirti 0, 5 vai 10 punkti

B4.1.

Īpašais kritērijs visām rīcībām – vienādu punktu gadījumā 0.01 punktu 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.

