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Paraksts, datums

Pamatojums
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Publisko un privāto
partnerattiecību biedrības
“Sernikon” 2015.gada
22.oktobra padomes sēdes
lēmums

22.10.2015.

Paraksts

Datums

(paraksts)

22.10.2015.

(paraksts)
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“Sernikon” valdes
priekšsēdētāja

I Projektu vērtēšanas secība
1. Projektu vērtēšanu nodrošina Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” padomes izveidota Projektu vērtēšanas komisija, kura
darbojas uz biedrības padomes apstiprināta nolikuma pamata.
2. Vērtēšanas komisijas locekļi pirms projektu vērtēšanas uzsākšanas aizpilda interešu konflikta neesamības deklarāciju par katru projekta
pieteikumu. Ja Kāds komisijas loceklis ir konstatējis interešu konflikta esamību, tad viņš nepiedalās visu projektu pieteikumu vērtēšanā, kas
iesniegti konkrētajā rīcībā
3. Projektu vērtēšana noteik šādos posmos:
1.posms “Vispārīga iesniegto dokumentu pārbaude” – šī posma ietvaros Projektu vērtēšanas komisija pārbauda iesniegto pieteikumu un tā pielikumu
atbilstību Ministru kabineta noteikumos noteiktajam sastāvam. Šajā posmā tiek noteikts vai iesniegtais projekta pieteikums atbilst sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijā noteiktajam konkrētās rīcības aprakstam. Ja tiek konstatēts, ka iesniegtais pieteikums neatbilst rīcības aprakstam, tad
pieteikums netiek tālāk vērtēts.
2.posms “Inovāciju kritēriju vērtēšana” – šī posma ietvaros Projektu vērtēšanas komisija izvērtē projektu pieteikumu atbilstību sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšnodaļā noteiktajiem inovāciju kritērijiem. Šajā posmā tiek vērtēti tikai tie projekti, kuri
pieteikti rīcībā Nr.ELFLA1 “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē” vai Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda rīcību ietvaros pretendē uz 70% atbalsta intensitāti.
3.posms “Projektu pieteikumu sākotnējā vērtēšana” – šī posma ietvaros Projektu vērtēšanas komisija izskata visus iesniegtos pieteikumus un izvērtē to
atbilstību stratēģijā un šajās vadlīnijās noteiktajiem kritērijiem, kā arī iesniegtās informācijas pietiekamību. Šī posma beigās komisija nosūta
jautājumus projektu iesniedzējiem (ja nepieciešams).
4.posms “Projektu pieteikumu galīgā vērtēšana” – šajā posmā vērtēšanas komisija apkopo projektu iesniedzēju sniegto papildu informāciju un pieņem
gala lēmumus par projektu peiteikumiem piešķiramajiem punktiem. Šajā posmā komisija nepieciešamības gadījumā izmanto īpašo kritēriju visām
rīcībām – vienādu punktu gadījumā 0.01 punktus piešķir tiem projektiem, kuri ieguvuši lielāku punktu skaitu sadaļā “Pamata vērtēšanas kritērijs”
Šī posma beigās komisija, atbilstoši Projektu vērtēšanas komisijas nolikumam, sagatavo katra projekta individuālās vērtēšanas lapas, vērtēšanas
kopsavilkumu, kā arī atzinuma projektu biedrības padomes lēmuma pieņemšanai (gadījumos, ja tiek piedāvāts sniegt negatīvu atzinumu, komisija
sagatavo pamatojumu negatīva atzinuma sniegšanai).
4. Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, visus ar vērtēšanu saistītos dokumentus komisija nodod biedrības valdei, kas lēmumprojektus par projektu
iesniegumiem virza tālākai apstiprināšanai biedrības padomē.

II Kritēriju piemērošanas metodika
Projektu vērtēšanas kritēriji
Rīcībai ELFLA1 „ Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”
Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai sniedz tiem projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 20 punktus.
1. Pamata izvērtēšanas kritēriji
Kritērijos punkti tiek piešķirti par katru radīto (5 punkti) un katru saglabāto darba vietu (2 punkti).
Jāņem vērā
Darba vieta - darbavieta ar darba līgumu vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās
darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam
darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Saglabāta darba vieta – esošu darba vietu saglabāšana uzņēmumā visu projekta uzraudzības periodu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai
vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam darba laikam, un par to
tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Nr.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits

1.

Radīto darba vietu skaits

5

2.

Saglabāto darba vietu skaits

2

Pamatojums
Projekta veidlapas B4
sadaļā norādītā
informācija
Projekta veidlapas B15
sadaļā norādītā
informācija

2. Papildus kritēriji
Nr.
1.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
Punkti par atbilstību
vietējās teritorijas
vajadzībām un
īpatnībām

Punktu skaits

Pierādīta vietējās teritorijas
Tiek piešķirti 0, 5 vai 10 punkti:
vajadzība, pieejamie vietējie
resursi un atbilstība VRG
0 punkti – nav pierādīta vietējo iedzīvotāju
darbības teritorijas īpatnībām
nepieciešamība pēc pakalpojumiem vai
preces, kā arī pieejamie vietējie resursi
pakalpojuma sniegšanai vai preces ražošanai

Pamatojums
Projekta veidlapas B6.1. sadaļā norādītā
informācija

5 punkti – pierādīta pakalpojuma vai preces
nepieciešamība vietējiem iedzīvotājiem vai
pierādīta vietējo resursu pieejamība
10 punkti – pierādīta pakalpojuma un preces
nepieciešamība vietējiem iedzīvotājiem un
pierādīta vietējo resursu pieejamība, kā arī
pakalpojuma vai preces atbilstībā VRG
darbības
teritorijas
īpatnībām
(priekšrocībām)
2.

Papildu punkti par
nozari

Projekts tiek īstenots tūrisma
nozarē

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti:
0 punkti – projekta rezultātam nav tiešas
ietekmes uz tūrisma nozari
2 punkti – projekta rezultātam ir ietekme
tikai
uz
aktīvās
tūrisma
sezonas
pakalpojumiem
5 punkti – projekta rezultāts tieši papildina
tūrisma nozari – uzlaboti jau esošie vai
izveidoti jauni tūrisma objekti, vai tiek
uzsākta
ar
tūrisma
nozari
saistīta

Projekta veidlapas B6.1. sadaļā norādītā
informācija

Nr.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits
uzņēmējdarbība – jaunu produktu
pakalpojumu nodrošināšana teritorijā

3.

4.

Papildu punkti par
uzņēmēju sadarbību

Punkti par inovācijām

Projekts tiek īstenots kā
kopprojekts vai projektā
skaidri aprakstīti ieguvumi
un veidi uzņēmēju
savstarpējai sadarbībai

Pamatojums
un

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti:
0 punkti – projekts nav kopprojekts

Projekta veidlapas B2 sadaļā norādītā
informācija (ja tiek īstenots kā kopprojekts)
vai B15 sadaļā

2 punkti – projekta iesniedzējs skaidri
aprakstījis, kā projektā īstenotās aktivtātes
sniegs ieguldījumu citu uzņēmēju darbības
nodrošināšanā un kā tiks veidota uzņēmēju
sadarbība, bet netiek slēgti kopprojekta
līgumi

5 punkti – projekts atbilst kopprojekta
definējumam
–
starp
kopprojekta
dalībniekiem ir noslēgts līgums, kopprojektā
nav vairāk kā trīs dalībnieku un skaidri
definēts katra biedra ieguldījums un saņemtā
finansējuma apjoms
Teritorijai inovatīvs produkts Tiek piešķirti 0 vai 5 punkti:
un pakalpojums
Šajā kritērijā tiek pārbaudīts, vai projekta
rezultāti atbilst stratēģijā definētajiem inovatīvo
risinājumu atbilstības kritērijiem
0 punkti – ja projekts nesasniedz minimālo
punktu skaitu, lai būtu klasificējams kā
inovatīvs
5 punkti – ja projekts sasniedz minimālo
punktu skaitu un atbilst apzīmējumam
„inovatīvs projekts”

Projekta veidlapas B3 sadaļā norādītā
informācija

Nr.
5.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
Papildu punkti par
īstenošanas vietu

Tiek atjaunots un
popularizēts materiālais
un/vai nemateriālais
kultūrvēsturiskais
mantojums

Punktu skaits

Pamatojums

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti:
0 punkti – projekta aktivitātes un rezultāti
neskar
materiālo
vai
nemateriālo
kultūrvēsturisko mantojumu

Projekta veidlapas B15 sadaļā norādītā
informācija

2 punkti - projekta rezultātā tiks atjaunots
un/vai
popularizēts
materiālais
vai
nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums
5 punkti – projekta rezultātā tiks atjaunots
un/vai
popularizēts
materiālais
un
nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums
6.

Punkti par sociālo
ietekmi

Projekta rezultātā uzlabojas
sociālās atstumtības riska
grupas iespēja iekļauties
darba tirgū

Tiek piešķirti 0 vai 2 punkti:
0 punkti – projekta iesniedzējs vai projekta
iesniedzēja nodarbinātie nav sociālās
atstumtības riskam pakļautie

Projekta veidlapas B6.1. sadaļā norādītā
informācija

2 punkti – projekta iesniedzējs vai projekta
iesniedzēja
nodarbinātie
ir
sociālās
atstumtības riskam pakļautie
7.

Sinerģiju kritērijs*

Projekts tieši saistīts ar SAM
8.4.1.īstenošanā iesaistītajām
personām

Tiek piešķirti 0 vai 3 punkti:
0 punkti – projekta iesniedzējs vai projekta
iesniedzēja nodarbinātie nav iesaistījušies
SAM 8.4.1.aktivitātēs
3 punkti – projekta iesniedzējs vai projekta
iesniedzēja nodarbinātie ir iesaistījušies
SAM 8.4.1.aktivitātēs

Projekta veidlapas B15 sadaļā norādītā
informācija

Nr.
8.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
Sinerģiju kritērijs*

Projekts tieši saistīts ar SAM
3.1.1. īstenošanas vietu

Punktu skaits

Pamatojums

Tiek piešķirti 0 vai 3 punkti:
0 punkti – projekta īstenošanas vieta nav
saistīta ar SAM 3.1.1.īstenošanas vietu

Projekta veidlapas B15 sadaļā norādītā
informācija

3 punkti – projekta īstenošanas vieta saistīta
ar SAM 3.1.1. īstenošanas vietu –uzņēmums
savu darbību veic pašvaldības labiekārtotā,
izveidotā
uzņēmējdarbībai
paredzētā
teritorijā

*Sinerģiju kritēriji tiek piemēroti tikai tajās kārtās, pirms kuru izsludināšanas ir ieviesti atbilstoši SAM projekti

Projektu vērtēšanas kritēriji
Rīcībai ELFLA2 „Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība”
Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai sniedz tiem projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 25 punktus.

1. Pamata izvērtēšanas kritēriji
Tiek piešķirts 0,01 punkts par katru projekta īstenošanas rezultātā radītā pakalpojuma saņēmēju vai izveidotās aktivitātes izmantotāju.

Pamatojums

Nr.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits

1.

Aktivitāšu dalībnieku vai pakalpojumu (no
izveidotā/atjaunotā objekta) saņēmēju skaits no
VRG darbības teritorijas

0,01 punkts

Projekta veidlapas B6.1.
sadaļā norādītā informācija

2. Papildu kritēriji
Nr.
1.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
Punkti par atbilstību vietējās
teritorijas vajadzībām un
īpatnībām

Pierādīta vietējās teritorijas
vajadzība, pieejamie vietējie
resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām

Pamatojums

Punktu skaits
Tiek piešķirti 0, 5 vai 10 punkti:
0 punkti – nav pierādīta
iedzīvotāju
nepieciešamība
pakalpojumiem vai aktivitātes

Projekta veidlapas B6.1. sadaļā
norādītā informācija
vietējo
pēc

5 punkti – pierādīta pakalpojuma vai
aktivitātes
nepieciešamība
vietējiem
iedzīvotājiem vai pierādīta vietējo resursu
pieejamība
10 punkti – pierādīta pakalpojuma vai
aktivitātes
nepieciešamība
vietējiem
iedzīvotājiem un pierādīta vietējo resursu
pieejamība, kā arī pakalpojuma vai preces
atbilstībā VRG darbības teritorijas
īpatnībām (priekšrocībām)
2.

Papildus punkti par resursu
ilgtspējīgu izmantošanu

Projekts tiks īstenots
iepriekšējā plānošanas periodā
(vai iepriekšējās kārtās)
izveidotās telpās vai izmantojot
iepriekšējā plānošanas periodā
izveidoto/uzlaboto
infrastruktūru

Tiek piešķirti 0 vai 3 punkti:
0 punkti – tiek veidota jauna
infrastruktūra vai objekts, organizētas
dažādas
aktivitātes,
neizmantojot
iepriekšējā periodā radīto infrastruktūru
3 punkti – projekta aktivitātes tiek
īstenotas
telpās
vai
izmantojot
infrastruktūra, kas izveidota vai uzlabotas
iepriekšējā plānošanas periodā vai

Projekta veidlapas B13 sadaļā norādītā
informācija

Nr.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits

Pamatojums

iepriekšējās kārtās
3.

Papildu punkti par sasaisti ar
kultūrvēsturisko mantojumu

Tiek popularizēts un saglabāts
nemateriālais kultūrvēsturiskais
mantojums

Tiek piešķirti 0 vai 3 punkti:
0 punkti – projekta aktivitātes un rezultāti
neskar
materiālo
vai
nemateriālo
kultūrvēsturisko mantojumu

Projekta veidlapas B13 sadaļā norādītā
informācija

3 punkti – projekta rezultātā tiks
atjaunots un/vai popularizēts materiālais
vai
nemateriālais
kultūrvēsturiskais
mantojums
4.

Punkti par sadarbību

Projekts tiek īstenots kā
kopprojekts vai projektā skaidri
aprakstīti ieguvumi un veidi
sabiedrības grupu savstarpējai
sadarbībai

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti:
0 punkti – projekts nav kopprojekts

Projekta veidlapas B3 sadaļā norādītā
informācija vai B13 sadaļā norādītā
informācija

2 punkti – projekta iesniedzējs skaidri
aprakstījis, kā projektā īstenotās aktivitātes
sniegs ieguldījumu citu uzņēmēju vai
nevalstisko
organizāciju
darbības
nodrošināšanā un kā tiks veidota sadarbība,
bet netiek slēgti kopprojekta līgumi
5 punkti – projekts atbilst kopprojekta
definējumam
–
starp
kopprojekta
dalībniekiem
ir
noslēgts
līgums,
kopprojektā nav vairāk kā trīs dalībnieku
un skaidri definēts katra biedra
ieguldījums un saņemtā finansējuma
apjoms

5.

Punkti par sociālo ietekmi

Projekta rezultātā uzlabojas

Tiek piešķirti 0 vai 2 punkti:

Projekta veidlapas B6.1. sadaļā

Nr.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
sociālās atstumtības riska
grupas iespēja iekļauties darba
tirgū

Punktu skaits

Pamatojums
norādītā informācija

0 punkti – projekta iesniedzējs vai
projekta iesniedzēja nodarbinātie nav
sociālās atstumtības riskam pakļautie
2 punkti – projekta iesniedzējs vai
projekta iesniedzēja nodarbinātie ir
sociālās atstumtības riskam pakļautie

Projektu vērtēšanas kritēriji
Rīcībai ELFLA3 „ Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”
Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai sniedz tiem projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 15 punktus.

1. Pamata izvērtēšanas kritēriji
Ja kādā no kritērijiem Nr.1 un Nr.2 tiks sniegts negatīvs novērtējums, projekts tālāk netiks vērtēts un saņems 0 punktus

Nr.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits

Pamatojums

1.

Pierādīta apdzīvotās vietas
(ciema vai apkaimes)
iedzīvotāju vajadzību
apzināšana

Projektā paredzamās aktivitātes
un gala rezultāts ir apspriests un
saskaņots ar vietējo
sabiedrību/projekta mērķa
grupu

IZSLĒDZOŠS

Projekta veidlapas B6.1. sadaļā
norādītā informācija

2.

Projekta atbilstība vietējās
pašvaldības plānošanas
dokumentiem

Projekta mērķi un aktivitātes
atbilst vietējo pašvaldību
plānošanas dokumentiem.

IZSLĒDZOŠS

Projekta veidlapas B6.1. sadaļā
norādītā informācija

3.

Tiešā labumu saņēmēju skaits
(no VRG teritorijas)

Labuma guvēju skaits no
projekta ietvaros realizētajām
aktivitātēm, piemēram, parka
ierīkošana ciemā – potenciālie
labuma gūvēji var būt gan paša
ciema, gan tuvāko ciemu
iedzīvotāji

0,01 punkts par katru tiešā labuma
guvēju

Projekta veidlapas B6.1. sadaļā
norādītā informācija

2. Papildus kritēriji
Nr.
1.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
Punkti par papildinošo nozari

Atbalsts tūrisma nozares
attīstībai

Punktu skaits
Tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti:

Projekta veidlapas B13. sadaļā
norādītā informācija

0 punkti – projekta rezultātam nav tiešas
ietekmes uz tūrisma nozari
2 punkti – projekta rezultātam ir daļēja
ietekme uz tūrisma nozari un nav
ietekmes uz sezonalitātes mazināšanu
tūrisma nozarē

2.

Papildu punkti par sasaisti ar
kultūrvēsturisko mantojumu

Tiek atjaunots materiālais
kultūrvēsturiskais mantojums

5 punkti – projekta rezultāts tieši
papildina tūrisma nozari un mazina
sezonalitātes ietekmi uz nozari
Tiek piešķirti 0 vai 5 punkti:
0 punkti – projekta aktivitātes un
rezultāti
neskar
materiālo
kultūrvēsturisko mantojumu
5 punkti – projekta rezultātā tiks
atjaunots un popularizēts materiālais
kultūrvēsturiskais mantojums

Projekta veidlapas B13. sadaļā
norādītā informācija

Projektu vērtēšanas kritēriji
Rīcībai EJZF1 „Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai”
Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai sniedz tiem projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 20 punktus.
Jāņem vērā
Darba vieta - darbavieta ar darba līgumu vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās
darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam
darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Saglabāta darba vieta – esošu darba vietu saglabāšana uzņēmumā visu projekta uzraudzības periodu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai
vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam darba laikam, un par to
tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
1. Pamata izvērtēšanas kritēriji
Rīcības galvenā mērķauditorija ir zivsaimniecības uzņēmumi, tāpēc, ja projekta iesniedzējs neatbildīs kritērijam Nr.1, projekts saņems 0 punktu un
tālāk netiks vērtēts
Nr.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

1.

Atbalsts tiek sniegts
zivsaimniecības uzņēmumiem

2.

Radīto darba vietu skaits

3.

Saglabāto darba vietu skaits

Projekta iesniedzējs nodarbojas ar
zivjsaimniecību un atbilst MK noteikumu
Nr.605 7.punktā nosauktajiem pretendentiem
vai kopprojekta gadījumā – projekta iesniedzējs
atbilst MK noteikumu Nr.605 3.3.apakšpunktā
nosauktajiem iesniedzējiem

Punktu skaits
IZSLĒDZOŠS

5
Šajos kritērijos punkti tiek piešķirti par katru
radīto un saglabāto darba vietu.

2

Pamatojums
Projekta veidlapas A1
sadaļā norādītā informācija

Projekta veidlapas B6
sadaļā norādītā informācija
Projekta veidlapas B14 sadaļā
norādītā informācija

2. Papildus kritēriji
Nr.
1.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
Punkti par atbilstību vietējās
teritorijas vajadzībām un
īpatnībām

Pierādīta vietējās teritorijas
vajadzība, pieejamie vietējie
resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām

Punktu skaits
Tiek piešķirti 0, 5 vai 10 punkti:

Projekta veidlapas B4.1. sadaļā norādītā
informācija

0 punkti – nav pierādīta vietējo
iedzīvotāju
nepieciešamība
pēc
pakalpojumiem vai preces, kā arī
pieejamie vietējie resursi pakalpojuma
sniegšanai vai preces ražošanai
5 punkti – pierādīta pakalpojuma vai
preces
nepieciešamība
vietējiem
iedzīvotājiem vai pierādīta vietējo resursu
pieejamība
10 punkti – pierādīta pakalpojuma un
preces
nepieciešamība
vietējiem
iedzīvotājiem un pierādīta vietējo resursu
pieejamība, kā arī pakalpojuma vai preces
atbilstībā VRG darbības teritorijas
īpatnībām (priekšrocībām)

2.

Papildus punkti par
sezonalitāti

Projekta ietekmē mazināsies
sezonalitātes ietekme uz
uzņēmuma naudas plūsmu

Tiek piešķirti 0 vai 5 punkti:
0 punkti – rezultāts nesniedz ieguldījumu
sezonalitātes mazināšanā, tiek uzlabota
jau esošo pakalpojumu sniegšanas
kvalitāte, apmērs
5 punkti – projekta rezultātā ir radīts
jauns produkts, pakalpojums vai metode,
ar kuras palīdzību uzņēmums var
palielināt naudas plūsmu arī nesezonas

Projekta veidlapas C3.1. sadaļā
norādītā informācija

Nr.
3.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
Papildus punkti par
uzņēmēju sadarbību

Projekts tiek īstenots kā
kopprojekts vai projektā skaidri
aprakstīti ieguvumi un veidi
uzņēmēju savstarpējai
sadarbībai

Punktu skaits
laikā
Tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti:

Projekta veidlapas B3 sadaļā
norādītā informācija vai B14 sadaļa

0 punkti – projektam nav kopprojekta
iezīmes
2 punkti – projekta iesniedzējs skaidri
aprakstījis, kā projektā īstenotās aktivtātes
sniegs ieguldījumu citu uzņēmēju
darbības nodrošināšanā, bet netiek slēgti
kopprojekta līgumi

4.

Papildu punkti par
kultūrvēsturisko mantojumu

Tiek atjaunots un popularizēts
materiālais vai nemateriālais
kultūrvēsturiskais mantojums

5 punkti – projekts atbilst kopprojekta
definējumam –
starp kopprojekta
dalībniekiem
ir
noslēgts
līgums,
kopprojektā nav vairāk kā trīs dalībnieku
un skaidri definēts katra biedra
ieguldījums un saņemtā finansējuma
apjoms
Tiek piešķirti 0 vai 5 punkti:
0 punkti – projekta aktivitātes un
rezultāti neskar materiālo vai nemateriālo
kultūrvēsturisko mantojumu
5 punkti – projekta rezultātā tiks
atjaunots un/vai popularizēts materiālais
vai nemateriālais kultūrvēsturiskais
mantojums

Projekta veidlapas B4.1 sadaļā
norādītā informācija

Projektu vērtēšanas kritēriji
Rīcībai EJZF2 „Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”
Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai sniedz tiem projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 20 punktus

1. Pamata izvērtēšanas kritēriji
Kritērijos punkti tiek piešķirti par katru radīto (5 punkti) un katru saglabāto darba vietu (2 punkti).
Jāņem vērā
Darba vieta - darbavieta ar darba līgumu vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās
darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam
darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Saglabāta darba vieta – esošu darba vietu saglabāšana uzņēmumā visu projekta uzraudzības periodu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai
vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam darba laikam, un par to
tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Nr.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits

1.

Radīto darba vietu skaits

5

2.

Saglabāto darba vietu skaits

2

Pamatojums
Projekta veidlapas B6
sadaļā norādītā
informācija
Projekta veidlapas B14
sadaļā norādītā
informācija

2. Papildus kritēriji
Nr.
1.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
Punkti par atbilstību
vietējās teritorijas
vajadzībām un
īpatnībām

Pierādīta vietējās teritorijas
vajadzība, pieejamie vietējie
resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām

Punktu skaits
Tiek piešķirti 0, 5 vai 10 punkti:

Projekta veidlapas B4.1. sadaļā norādītā
informācija

0 punkti – nav pierādīta vietējo iedzīvotāju
nepieciešamība pēc pakalpojumiem vai
aktivitātes
5 punkti – pierādīta pakalpojuma vai
aktivitātes
nepieciešamība
vietējiem
iedzīvotājiem vai pierādīta vietējo resursu
pieejamība
10 punkti – pierādīta pakalpojuma vai
aktivitātes
nepieciešamība
vietējiem
iedzīvotājiem un pierādīta vietējo resursu
pieejamība, kā arī pakalpojuma vai preces
atbilstībā VRG darbības teritorijas īpatnībām
(priekšrocībām)

2.

Papildu punkti par
nozari

Projekts tiek īstenots tūrisma
nozarē

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti:
0 punkti – projekta rezultātam nav tiešas
ietekmes uz tūrisma nozari
2 punkti – projekta rezultātam ir ietekme
tikai
uz
aktīvās
tūrisma
sezonas
pakalpojumiem
5 punkti – projekta rezultāts tieši papildina
tūrisma nozari – uzlaboti jau esošie vai
izveidoti jauni tūrisma objekti, vai tiek
uzsākta
ar
tūrisma
nozari
saistīta

Projekta veidlapas A1, B4.1. sadaļās norādītā
informācija

Nr.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits
uzņēmējdarbība – jaunu produktu
pakalpojumu nodrošināšana teritorijā

3.

4.

Papildu punkti par
uzņēmēju sadarbību

Papildu punkti par
īstenošanas vietu

Projekts tiek īstenots kā
kopprojekts vai projektā skaidri
aprakstīti ieguvumi un veidi
uzņēmēju savstarpējai
sadarbībai

Tiek atjaunots un popularizēts
materiālais vai nemateriālais
kultūrvēsturiskais mantojums

un

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti:
0 punkti – projekts nav kopprojekts

Projekta veidlapas B3 sadaļā norādītā
informācija (ja tiek īstenots kā kopprojekts)
vai B14 sadaļā

2 punkti – projekta iesniedzējs skaidri
aprakstījis, kā projektā īstenotās aktivtātes
sniegs ieguldījumu citu uzņēmēju darbības
nodrošināšanā un kā tiks veidota uzņēmēju
sadarbība, bet netiek slēgti kopprojekta
līgumi
5 punkti – projekts atbilst kopprojekta
definējumam
–
starp
kopprojekta
dalībniekiem ir noslēgts līgums, kopprojektā
nav vairāk kā trīs dalībnieku un skaidri
definēts katra biedra ieguldījums un saņemtā
finansējuma apjoms
Tiek piešķirti 0, 5 vai 10 punkti:
0 punkti – projekta aktivitātes un rezultāti
neskar
materiālo
vai
nemateriālo
kultūrvēsturisko mantojumu
5 punkti – projekta rezultātā tiks
popularizēts materiālais vai nemateriālais
kultūrvēsturiskais mantojums
10 punkti – projekta rezultātā tiks atjaunots
un sociāli-ekonomiski pamatoti izmantos
vietējas nozīmes kultūras piemineklis

Projekta veidlapas B4.1 sadaļā norādītā
informācija

Nr.
5.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
Sinerģiju kritērijs

Projekts tieši saistīts ar SAM
5.5.1.īstenošanas vietu

Punktu skaits
Tiek piešķirti 0 vai 5 punkti:
0 punkti – projekta rezultātam nav ietekmes
uz SAM īstenošanas vietu
5 punkti – projekts tiek īstenots tiešā SAM
īstenošanas vietas tuvumā un papildinās
pašvaldības
izveidotās
infrastruktūras
izmantošanas iespējas

Projekta veidlapas B14 sadaļā norādītā
informācija

Projektu vērtēšanas kritēriji
Rīcībai EJZF3 „ Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas
un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”
Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai sniedz tiem projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 15 punktus
1. Pamata izvērtēšanas kritēriji
Ja kādā no kritērijiem Nr.1 un Nr.2 tiks sniegts negatīvs novērtējums, projekts tālāk netiks vērtēts un saņems 0 punktu.
Nr.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits

Pamatojums

1.

Pierādīta apdzīvotās vietas
(ciema vai apkaimes)
iedzīvotāju vajadzību
apzināšana

Projektā paredzamās aktivitātes
un gala rezultāts ir apspriests un
saskaņots ar vietējo
sabiedrību/projekta mērķa
grupu

IZSLĒDZOŠS

Projekta veidlapas B4.1. sadaļā
norādītā informācija

2.

Projekta atbilstība vietējās
pašvaldības plānošanas
dokumentiem

Projekta mērķi un aktivitātes
atbilst vietējo pašvaldību
plānošanas dokumentiem.

IZSLĒDZOŠS

Projekta veidlapas B4.1. sadaļā
norādītā informācija

3.

Tiešā labumu saņēmēju skaits

Labuma guvēju skaits no
projekta ietvaros realizētajām
aktivitātēm, piemēram, parka
ierīkošana ciemā – potenciālie
labuma gūvēji var būt gan paša
ciema, gan tuvāko ciemu
iedzīvotāji

0,01 punkts par katru tiešā labuma
guvēju

Projekta veidlapas B4.1. sadaļā
norādītā informācija

2. Papildus kritēriji
Nr.
1.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs
Papildu punkti par nozari

Projekts tiek īstenots tūrisma
nozarē

Punktu skaits
Tiek piešķirti 0, 2 vai 5 punkti:

Pamatojums
Projekta veidlapas B4.1. sadaļā
norādītā informācija

0 punkti – projekta rezultātam nav tiešas
ietekmes uz tūrisma nozari
2 punkti – projekta rezultātam ir ietekme
tikai uz aktīvās tūrisma sezonas
pakalpojumiem
5 punkti – projekta rezultāts tieši
papildina tūrisma nozari – uzlaboti jau
esošie vai izveidoti jauni tūrisma objekti,
vai tiek uzsākta ar tūrisma nozari saistīta
uzņēmējdarbība – jaunu produktu un
pakalpojumu nodrošināšana teritorijā
2.

Papildu punkti par
kultūrvēsturisko mantojumu

Tiek atjaunots un popularizēts
materiālais vai nemateriālais
kultūrvēsturiskais mantojums

Tiek piešķirti 0, 5 vai 10 punkti:
0 punkti – projekta aktivitātes un
rezultāti
neskar
materiālo
vai
nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu
5 punkti – projekta rezultātā tiks
popularizēts
materiālais
vai
nemateriālais
kultūrvēsturiskais
mantojums
10 punkti – projekta rezultātā tiks
atjaunots un/vai popularizēts materiālais
un nemateriālais
kultūrvēsturiskais
mantojums

Projekta veidlapas B4.1. sadaļā
norādītā informācija

