Atbalsta pretendenta pašnovērtējums
par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā rīcībai Nr. 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.
Norādīt katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatot punktu skaita atbilstību.
Projektu vērtēšanas kritēriji:
Nr.
Kritēriju grupa
p.k.

1.1.

2.1.

Projekts atbilsts
SVVA stratēģijas
mērķim un ir saskaņā
ar rīcības plānā
noteikto rīcību un
VRG
darbības teritoriju
Projekta iesniegumam
pievienoti visi
nepieciešamie
pavaddokumenti
(atbilstoši MK
noteikumi Nr.590, ar

Kritērijs

Vērtējums/
punkti

1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai
Atbilst
2
Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās 0
attīstības stratēģijas rīcības plānā
iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG
darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti)
4. Vispārīgie kritēriji
Projekta iesniegumam pievienoti visi 1
nepieciešamie pavaddokumenti
Nav pievienoti visi nepieciešamie 0
pavaddokumenti

1

Projekta
iesnieguma
attiecīgā
sadaļa

Punktu
skaits
(Aizpilda
pretendents)
2.

Pamatot punktu skaita
atbilstību
(Aizpilda pretendents)
3.

Projekta
iesniegums
kopumā

5.
D1

6.

2.2.

2.3.

2.4.

būvnviecību saistītos
dokumentus var
iesniegt sešu mēnešu
laikā pēc tam, kad
stājies spēkā Lauku
atbalsta dienesta
lēmums par projekta
iesnieguma
apstiprināšanu.)
Atbalsta pretendenta
iesniegto un
apstiprināto projekta
iesniegumu skaits
2014 – 2020 periodā
(konkrētajā rīcībā)
Projekta sagatavotība
un pamatojums

Projekta iesniedzēja
kapacitāte

Atbalsta pretendents nav iesniedzis vai
iesniedzis vienu (apstiprināts) projekta
iesniegumu
2014-2020
periodā
(konkrētajā rīcība)
Atbalsta pretendents iesniedzis divus un
vairāk
(apstiprināti)
projekta
iesniegumus
2014-2020
periodā
(konkrētajā rīcība)
Projektā skaidri aprakstīta esošā
situācija un pamatotas aktivitātes, kā
sasniegt plānoto mērķi
Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā
situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt
plānoto mērķi
Nav aprakstīta esošā situācija un/vai
aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi
Projekta apraksts sniedz pārliecību par
atbalsta pretendenta spēju (finanšu un
vadības kapacitāti) sasniegt projekta
mērķi un rezultātus
Projekta apraksts nesniedz pārliecību
par atbalsta pretendenta spēju (finanšu
un vadības kapacitāti) sasniegt projekta
2

1

Iesniegto
projektu
saraksts

0

2

B5., B6.

1
0
1

0

B6.1.

2.5.

2.6.

2.7.

Skaidri definēta
mērķauditorija un
mērķis
Projekta budžets

Projekts paredz
sociāli
mazaizsargāto
personu iesaisti
un/vai nodarbinātību
Projektā plānotas un
aprakstītas aktivitātes
projekta publicitātes
nodrošināšanai un
informācijas
izplatīšanai
*

2.8.

mērķi un rezultātus
Skaidri definēta mērķauditorija, tās
lielums, un mērķis ir reāls, sasniedzams
Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs,
nav identificēti tiešā labuma guvēji un
neatbilst mērķis
Projekta
budžets
ir
detalizēti
atspoguļots, plānotās izmaksas ir
pamatotas un orientētas uz mērķa
sasniegšanu
Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi
un/vai plānotās izmaksas ir daļēji
pamatotas un orientētas uz plānotā
mērķa sasniegšanu
Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai
orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu
Projekts paredz sociāli mazaizsargāto
personu iesaisti un/vai nodarbinātību
Projektā nav paredzēta sociāli
mazaizsargāto personu iesaiste un/vai
nodarbinātība
Plānots publisks projekta atklāšanas vai
pabeigšanas pasākums un nodrošināta
publicitāte par projektu vismaz 2
medijos (interneta portāls, laikraksts,
TV u.c.) vai citos publicitātes
pasākumos
Plānots publisks projekta atklāšanas vai
pabeigšanas pasākums un nodrošināta
publicitāte vismaz 1 medijā (interneta
portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā
publicitātes pasākumā
3

2

B5., B6.

0
2

B5., B6., B8.,
B9, B10.
C.sadaļa

1

0
1

B6., B15

0
2

1

B13.

Nav
plānots
publisks
projekta 0
atklāšanas vai pabeigšanas pasākums
vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1
medijā (interneta portāls, laikraksts, TV
u.c.) vai citā publicitātes pasākumā
Maksimāli iespējamais punktu skaits: 14
__________________________
* Sociāli mazaizsargāta persona - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma,
15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas
iestādēm, bezdarbnieki.
Specifiskie kritēriji:
Nr.
Kritēriju grupa
p.k.

3.1.

3.2.

Projekta aktivitātes
paredz

Projekta ietekme uz
klimata pārmaiņām

Kritērijs

Vērtējums/
punkti

7. Specifiskie kritēriji
Projekts paredz jauna vai esoša tirgus
laukuma radīšanu vai labiekārtošanu,
kurā realizēt vietējo produkciju, kā arī
projektā plānoti tirgus laukuma
iedzīvināšanas pasākumi
Projekts paredz cita veida vietējā
produkcijas realizācijas veidus
Projektā
paredzēta
iekārtu
un
tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina
atjaunojamo
enerģijas
avotu
izmantošanu
Projektā
paredzēta
iekārtu
un
tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina
energoresursu taupību
Projektā nav paredzēta iekārtu un
4

2

Projekta
iesnieguma
attiecīgā
sadaļa
B5., B6.

1
2

1
0

B2

Punktu
skaits
(Aizpilda
pretendents)
8.

Pamatot punktu skaita
atbilstību
(Aizpilda pretendents)
9.

3.3.

3.4.

3.5.

Projekta idejas
novitāte
(jauninājums) VRG
darbības teritorijā
(skat. 22.lpp.)
Projektā paredzēts
radīt jaunas
darbavietas
(kalendārā gada
griezumā atbilst
normālam darba
laikam)
Plānots kopprojekts

tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina
atjaunojamo
enerģijas
avotu
izmantošanu vai energoresursu taupību
Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc
projekta ideja ir oriģināla
Projekta iesniegumā nav pietiekami
pamatots, kāpēc projekta ideja ir
oriģināla
Projekta ideja nav oriģināla
Radīs vismaz 2 jaunas darbavietas
Radīs vismaz 1 jaunu darbavietu
Samazinās esošās darbavietas vai
neradīs darbavietu, kas kalendārā gada
griezumā atbilst normālam darba laikam

Projekts atbilst kopprojektam (saskaņā
ar MK noteikumiem)
Projekts
neatbilst
kopprojektam
(saskaņā ar MK noteikumiem)
Maksimāli iespējamais punktu skaits visiem kritērijiem (1+2+3)
kopā
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu
atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

2

B3

1
0
3
2
0

1

B4., B6.1.

A2.

0
24
12

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu specifiskajos
kritērijos. Labāk novērtētais projekts papildus kopvērtējumam iegūs 0.1 punktu.
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