Biedrības "Ropažu Garkalnes partnerība" paziņojums
Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta
projektu iesnieguma
pieņemšana

No 2018.gada 27.janvāra līdz 2018.gada 27.februārim

Sludinājuma kopsumma

25762,93 EUR
rīcība 1.1.“Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai” - 25762,93 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas
nosaukums un adrese
Kontaktinformācija

Projekti iesniegšana

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
biedrība „Ropažu Garkalnes partnerība”
Stadiona iela 3, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
Eva Haberkorne-Vimba, . Tālr. 29210007,
e-pasts: eva.haberkorne@gmail.com ; www.ropazigarkalne.lv
Santa Ezertēva, Tālr. 29197609
e-pasts: santa.ezerteva@inbox.lv;

Projektu iesniegumi jāiesniedz Stadiona ielā 3, Ropažos, Ropažu novadā.
Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un

apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku
atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Rīcība

M1 Teritorijas saimnieciskās vides aktivizēšana(jaunu darba vietu radīšana un esošo saglabāšana, ienākumu
kāpums, augstākas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu radīšana)
1.1. rīcība “Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai”

Apbalsta apmērs

Pieejamais atbalsta apmērs 25762,93 EUR

Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam
projektam (euro)
Maksimālā atbalsta
intensitāte (%)

50 000EUR;

Atbilstošā MK Noteikumu
Nr.590 5.1.punktā minētā
darbība

Rīcības apraksts

100 000EUR būvniecības projektiem
70%;
Kopprojektiem- 80%
5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas":
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu
ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
- darbinieku produktivitātes kāpināšanai;
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstību dažādās darbības nozarēs un
atbalstīt esošu uzņēmumu attīstību un darbības uzlabošanu, kā arī jaunu darba vietu radīšanu. Tāpat rīcības
ietvaros tiks atbalstītas jaunu (līdz šim neesošu) pakalpojumu sniegšanas ieceres un ražošanas līniju izveide. Tiks
atbalstīti gan ieguldījumi būvniecībā, rekonstrukcijā, renovācijā, u.c., gan aprīkojumā, sabiedriskajās attiecībās un
ar tām saistītās aktivitātēs, un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā.

Nr. Kritērijs
1
Projekta pieteikums iesniegts
noteiktajā laikā
2
Projekts izstrādāts un tā mērķis ir
atbilstošs „Ropažu Garkalnes
partnerība” vietējās attīstības
stratēģijas 2014.-2020. mērķiem un
izvirzītajām prioritātēm un rīcībā
plānotajām aktivitātēm
3
Atbalsta pretendents ir atbilstošs
attiecīgajā aktivitātē un rīcībā
paredzētajam atbalsta saņēmēju
lokam
4
Projekta iesniedzējs reģistrēts VRG
teritorijā, vai ja iesniedzējs ir fiziska
persona, tā deklarēta VRG teritorijā
vismaz 3 mēnešus pirms projekta
iesniegšanas (SAM 3.3.1.)
5
Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri
definētas un nodrošina projekta
iesniegumā aprakstīto rezultātu
sasniegšanu

Kritēriji
Izslēdzošie kritēriji
Vērtējums
Vērtējuma skaidrojums
Vērtējums JĀ/NĒ
Ja atbilde ir NĒ, projekts tālāk netiek vērtēts

Veidlapa
D; D1
B5, B6

Vērtējums
JĀ/NĒ
Vērtējums
JĀ/NĒ

Ja atbilde ir NĒ, projekts tālāk netiek vērtēts
A1
Ja atbilde ir NĒ, projekts tālāk netiek vērtēts

Vērtēšanas kritēriji
Rīks uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos,
B15
VRG teritorijā. Tiek piešķirti papildus 3 punkti
projektiem, kuru iesniedzēji ir reģistrēti vai
deklarēti VRG teritorijā. Papildus iesniedzami
dokumenti, kas apliecina personas deklarēto
dzīves vietu 3 mēnešus pirms projekta
0 vai 3
iesniegšanas
0: Nav definētas aktivitātes
B6,B9, B14
1: Pretendents uzskaitījis plānotās aktivitāte, bet
nav sniegts aktivitāšu apraksts, pamatojums un
nepieciešamība
2: Pretendents devis plānoto aktivitāšu
Vērtējums no 0
aprakstu, bet skaidrojums nesniedz pilnīgu
līdz 3
ieskatu to nepieciešamībā

3: Pretendents skaidri pamato katru plānoto
aktivitāti, tās nepieciešamību atbilstoši rīcībai
6

7

Projekta iesniegumā norādītais
projekta ieviešanas plāns ir reāls un
izpildāms

Vērtējums no 0
līdz 3

Projekts veicinās inovāciju ieviešanu
Partnerības darbības teritorijā
(SAM1.2.2.)

0 vai 1

8

Plānotās projekta izmaksas ir
samērīgas, nepieciešamas, un
atbilstošas projekta aktivitāšu
īstenošanai un sagaidāmajiem
rezultātiem

Vērtējums no 0
līdz 3

0: Projektā nav norādīts projekta ieviešanas
B6
plāns
1: Projekta ieviešanas plānā ir sniegts vispārīgs
ieskats un pamatojums, nav dots dalībnieku
lomu apraksts
2: Projekta ieviešanas plāns ir definēts, izpildāms
un sniegts pamatojums kā tas tiks nodrošināts,
nav norādīta dalībnieku lomu projekta
ieviešanas gaitā
3: Projekta ieviešanas plāns ir skaidri definēts,
reāls, izpildāms un sniegts pamatojums kā tas
tiks nodrošināts, norādot projektu dalībnieku
lomu projekta ieviešanas gaitā
Tiek piešķirts papildus punkts projektiem, kuri
B3,B6, B14
plāno ieviest inovācijas vai inovatīvus
risinājumus un veicinās inovāciju ieviešanu
Partnerības teritorijā. Skatīt nodaļu 2.3.
0: projekta izmaksas nav atbilstošas projekta
B6,B8, B9, B10
īstenošanai un sagaidāmo rezultātu sasniegšanai
2: projekta izmaksas ir nepieciešamas aktivitāšu
īstenošanai un daļēji nodrošinās sagaidāmo
rezultātu sasniegšanu
3: projekta izmaksas ir samērīgas,
nepieciešamas un sniegts pamatojums,
atbilstošas projektu aktivitāšu īstenošanai un
sagaidāmo rezultātu sasniegšanai

9

10
11

12

13

14

Radīto darba vietu ekonomiskais
pienesums
Sadarbības novērtējums
Projekta rezultāts pozitīvi ietekmē
atstumtības riska grupu* iespēju
iekļauties darba tirgū
Projekta rezultātā tiks pilnveidota
nodarbināto personu profesionālā
kompetence (SAM 8.4.1.)
Projekta rezultāti veicinās nozīmīgu
kultūras un dabas mantojuma
objektu aizsardzību un attīstību (SAM
5.5.1.)
Projekts sekmēs īpaši apstrādes
rūpniecību vai viedās specializācijas
stratēģijas nozares (SAM 3.1.1.)

Vērtējums no 0
līdz 3
0 vai 1

0 vai 1

0 vai 1

0: mazāk par 50% no iepriekšējā gada CSP
reģistrētās vidējās bruto darba algas VRG
teritorijā
1: vismaz 50%-69% no iepriekšējā gada CSP
reģistrētās vidējās bruto darba algas VRG
teritorijā
2: 70%-99% no vidējās bruto darba algas VRG
teritorijā
3: 100% un vairāk no vidējās bruto darba algas
VRG teritorijā

B4, C2

Tiek piešķirts papildus 1 punkts kopprojektiem
Tiek piešķirts papildus punkts projektiem, kuru
mērķis un sasniegtais rezultāts atstāj pozitīvu
ietekmi uz atstumtības riska grupām iekļauties
darba tirgū.
Tiek piešķirts papildus punkts projektiem, kuru
rezultātā tiks pilnveidota nodarbināto personu
profesionālā kompetence

A2, B6
B6, B15

B6, B15

0 vai 1

Tiek piešķirts papildus punkts projektiem, kuru
rezultāts veicinās teritorijai nozīmīgu kultūras un
dabas mantojuma objektu aizsardzību
Tiek piešķirts papildus punkts projektiem, kuru
B6
rezultāts sekmēs apstrādes rūpniecību vai
viedās specializācijas nozares uzņēmējdarbības
attīstību teritorijā

0 vai 1

Tiek piešķirts papildus punkts, ja projekts tiek
iesniegts Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā

0 vai 1

15
Projekts iesniegts EPS

B6, B9

Pozitīvu atzinumu par projektu Partnerība sniedz projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 12 punktus no maksimāli iespējamiem 22 punktiem.
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktus 9. kritērijā, ja
arī tad punktu skaits ir vienāds, pretendenti, kuri saņēmuši vienādu punktu skaitu tiek aicināti uz klātienes prezentāciju.
Projekts saņem papildus 0,1 punktu, ja tā punktu skaits 9.kritērijā ir augstāks.

* **Sociālās atstumtības riska grupas –iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas saņemt dažādus pakalpojumus un preces,
kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā. Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju
grupas ir šādas: pensijas vecuma personas (īpaši sievietes un vientuļie pensionāri); pirmspensijas vecuma personas; daudzbērnu un nepilnās
ģimenes; bērni; invalīdi un personas ar funkcionāliem traucējumiem; bezdarbnieki (īpaši ilgstošie bezdarbnieki); bezpajumtnieki; romi; ieslodzītie
un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas; cilvēku tirdzniecības upuri; no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai
citām apreibinošām vielām) atkarīgās personas; personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm;
trūcīgās personas.
Klātienes prezentācijas izvērtēšanas kritēriji
Klātienes prezentāciju gatavo tikai projektu iesniedzēji vienāda punktu skaita gadījumā, un saņem īpašu uzaicinājumu klātienes
prezentācijai.
Klātienes prezentācijas projekti tiek rindoti no apakšas uz augšu, vismazāk punktu saņēmušais projekts klātienes prezentācijā saņem
0,001 punktu, katrs nākamais +0,001 punktu. Piemēram, ja klātienē tiek prezentēti 5 projekti tad zemākais ierindotais saņems 0,001 punktu, bet
augstāk novērtētais 0.005 punktus.

Nr.

Kritērijs

Skaidrojums

Vērtējums

1

Projekta tēmas aktualitāte

Projekta tēma ir aktuāla VRG
teritorijā, to apliecina SVVA SVID.
Projekta iesniedzējs spēj pamatot
projekta ieguldījumu SVVA stratēģijas
īstenošanā.

0: projekta tēma nav aktuāla SVVA, iesniedzējs nespēj
pamatot
0.5: projekta tēma daļēji aktuāla SVVA, tā atrunāta SVID
1 punktā, iesniedzējs to spēj pamatot
1: projekta tēma ļoti aktuāla SVVA, tā atrunāta SVID
vairākos punktos, iesniedzējs to spēj pamatot

2

Plāns
projekta
sasniegšanai

mērķa Tiek definēti skaidri darba uzdevumi 0: netiek sniegts skaidrojums kā tiks sasniegti projekta
mērķa sasniegšanai, tiek raksturota izvirzītie mērķi
projekta ieviešanas gaita.
0.5: tiek daļēji skaidroti darba uzdevumi, nepietiekami
raksturota projekta ieviešanas gaita
1: pretendents pārliecinoši skaidro plānu projektu mērķa
sasniegšanai, skaidri un pārliecinoši definē un skaidro
darba uzdevumus un raksturo projekta ieviešanas gaitu

3

Projekta ilgtspēja

Tiek
sniegts
skaidrojums
kā 0: pretendents nespēj sniegt skaidrojumu kā tiks
pretendents nodrošinās projekta nodrošināta projekta ilgtspēja.
ilgtspēju.
0.5: pretendents sniedz nepilnīgu skaidrojumu projekta
ilgtspējai.
1: pretendents spēj labi pamatot un skaidrot projekta
ilgtspēju

4

Radīto
darba
vietu Radītās darba vietas bruto darba 0: Līdz 90% no nozares vidējās bruto darba samaksas
ekonomiskais
pienesums samaksas lielums pret nozares vidējo
1: 90-110% no nozares vidējās bruto darba samaksas
(kritērijs
1.1.
rīcības rādītāju.
projektiem)
2: >110% no nozares vidējās bruto darba samaksas

5

Jauninājumu
novērtējums

un

inovāciju Pretendents sniedz ieskatu vai 0: netiek ieviesti jauninājumi un inovācijas
projekts rada jauninājumu partnerības
1: tiek ieviesti jauninājumi vai inovācijas (produkti,
teritorijā, uzņēmējs raksturo projekta
pakalpojumi, aktivitātes, u.c.)
inovatīvo aspektu.

Biedrība iesniegumus vērtē pēc projektu vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti sabiedrības virzītajā vietējās attīstības stratēģijā. Projektu vērtēšanas
kārtība pieejama www.ropazigarkalne.lv.
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, ir rīcības plāna rezultatīvie rādītāji.
Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA), rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai , projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrības "Ropažu Garkalnes partnerība"
birojā Stadiona ielā 3, Ropažos, Ropažu novadā, LV-2135. Kontaktpersona jautājumos par projektu iesniegumus sagatavošanu, SVVA, u.c.
jautājumiem Eva Haberkorne-Vimba mob.29210007, eva.haberkorne@gmail.com, kā arī www.ropazigarkalne.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā www.ropazi.lv; www.garkalne.lv.

