PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
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LAP 2014. - 2020.gadam
apakšpasākuma nosaukums

19.2.DARBĪBU ĪSTENOŠANA SASKAŅĀ AR SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS

Apakšpasākuma aktivitāte

5.2. VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS

Apakšpasākuma mērķis

Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un
cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un
ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku
iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas
var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras,
veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Rīcības mērķis atbilstoši SVVA
stratēģijai

Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.

Rīcības nosaukums atbilstoši
SVVA stratēģijai

Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.

Atbalsta apakšpasākuma
aktivitātes

VRG darbības teritorija

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU

1. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus,
sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana
vietējiem iedzīvotājiem.
2. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu,
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai.
Aizputes, Grobiņas, Priekules, Nīcas, Rucavas, Pāvilostas, Durbes,
Vaiņodes novadi.

Projektu izsludināšanas un vērtēšanas kārtība ir aprakstīta SVVA stratēģijas
4.3.sadaļā “Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, t.sk.
interešu konflikta novēršana”. Dokumentācija publiski pieejama biedrības “Liepājas
rajona partnerība” mājas lapas www.lrpartneriba.lv .

1

Latvijas lauku attīstības programma 2014.- 2020.gadam

n.p.k.

Kritēriju
grupa

Kritērijs

Vērtē
jums/
Punkt
i

Projekta
iesniegu
ma
attiecīg
ā daļa

1. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē.
1.1.
Projekts
atbilst Atbilst
Kopumā tiek vērtēta
SVVA stratēģijai un
projektā plānotā darbība, tās
norādītajai rīcībai.
Neatbilst
atbilstībai aktivitātei un
rīcībai kurā projekta
(atzīmē ar X pie
iesniegums
iesniegts.
atbilstošā
vērtējuma)
Ja tiek saņemts vērtējums “Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem
negatīvu atzinumu un projekts netiek tālāk vērtēts.
2. ADMINISTRATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
2.1.
Projekta
Projekta iesniegumam pievienoti visi
pieteikumam
nepieciešamie pavaddokumenti, kas
*1
pievienoti visi
noteikti MK noteikumos.
nepieciešamie
Papildus punkts, ja iesniegti arī tie
dokumenti:
dokumenti, kurus pēc MK
noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu
1
laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD
C sadaļa
lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
Nav iesniegti visi nepieciešamie
0
dokumenti.
* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:
Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka
dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra
noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja
apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona,
projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums.
Administratīvos kritērijus vērtē VRG administratīvais vadītājs. Punkti tiek pieskaitīti projekta vērtētāju
vērtējumam.
Max
iegūstamais punktu skaits administratīvajā vērtējumā ir 2punkti.
3. VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI
Sniegta informācija par pretendenta
līdzšinējo
darbību,
plānotajām
Projekta iesniedzēja aktivitātēm,
projekta
iesniedzēju
A1; A2; A3, B5 ; B6.3,
kapacitāte sasniegt kapacitāti īstenot projektu un sasniegt
papildus informācija, ja tāda
2
projekta mērķi un
projekta mērķi. Iesniedzējam ir
ir pievienota projekta
rezultātus
pieredze projektu īstenošanā, ir
pieteikumam
nepieciešamie resursi projekta mērķa
un uzdevuma sasniegšanā. Pamatota

3.2.

3.3.

Projektā definētas
mērķa grupas un to
vajadzības,
aprakstīts projekta
īstenošanas
nozīmīgums
atbilstošo mērķa
grupu vajadzību
sasniegšanā.

Projekta īstenošanas
gaita un risku
novērtējums

iesniedzēja īstermiņa un ilgtermiņa
darbība.
Sniegta informācija par pretendenta
darbību,
plānotajām
aktivitātēm,
pamatota
iesniedzēju
kapacitāte
projekta
īstenošanā,
mērķa
sasniegšanā. Nav sniegta informācija
par pieejamiem resursiem vai arī nav
informācija par iepriekšējo pieredzi
projektu īstenošanā, vai nav īstermiņa
un
ilgtermiņa
mērķi
pamatoti
pieteikumā.
Nav sniegta informācija par projekta
iesniedzēja līdzšinējo darbību, pieredzi
projektu īstenošanā, nav sniegta
informācija
par
īstermiņa
un
ilgtermiņa plāniem un pieejamajiem
resursiem
projekta
mērķa
sasniegšanai.
Skaidri definētas mērķa grupas un to
vajadzības, aprakstīta projekta nozīme
vajadzību sasniegšanā.
Nepilnīgi definētas mērķa grupas un to
vajadzības, daļēji minēta vajadzību
nodrošināšana, nav aprakstīts projekta
nozīmīgums mērķa grupu vajadzību
nodrošināšanā.
Projekta
aprakstā
nav sniegta
informācija par mērķa grupām.
Projektā detalizēti sniegta informācija
par projekta ieviešanas laika grafiku,
finansēšanas apraksts pamatots ar
finansēšanas avotiem, konkrētām
summām,
nepieciešamajiem
resursiem. Projekta iesniegumā ir
veikts iespējamo risku novērtējums un
to novēršanas apraksts.
Projekta īstenošanas laika grafiks
nekonkrēts, nav sniegta detalizēta
informācija. Projekta finansēšanas
apraksts
nepilnīgs.
Projekta
iesniegumā
iespējamo
risku
novērtējums veikts nepilnīgi.
Nav projekta īstenošanas laika grafiks,
nav projekta finansēšanas apraksts.
Projekta iesniegumā nav veikts
iespējamo risku novērtējums.
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0

2

1

B.4., B.6., B.14.
Projekta iesniegums
kopumā

0

2

B5, B6.1., B6.2.,
B6.3., B9, B14
1

0

3.4.

3.5.

3.6.

Aprakstīta projekta
rezultātu
pieejamības
nodrošināšana
plašākai sabiedrībai.

Projekta budžets un
tā atbilstība projekta
mērķim un
sasniedzamajiem
rezultātiem.

Projekta iesniegumā
pamatots, kā tiks
nodrošināta projekta
patstāvīga
dzīvotspēja un
projekta rezultāta
izmantošana
atbilstoši plānotajam
mērķim

Projekta rezultāti ir publiski pieejami
neierobežotā
laikā
(neskaitot
sezonalitāti) jebkuram iedzīvotājam. .
(piem: publiskas vietas – takas, velo
celiņi, bērnu laukumi, atpūtas vietas,
sporta laukumi utt.)
Projekta rezultāti ir publiski pieejami
ierobežotā
laikā
(neskaitot
sezonalitāti) jebkuram iedzīvotājam.
(piem.: rotaļu laukumi pie b/d, sporta
zāles, vingrošanas, trenažieru telpas
utt.)
Projekta rezultāts ir pieejams tikai
nelielai mērķa grupai. (piem.: BDR
darbības nodrošināšana konkrētai
nelielai mērķgrupai, tautas tērpu
iegāde vienam kolektīvam utt.)
Projekta
budžets
ir
detalizēti
atspoguļots, plānotās izmaksas ir
pamatotas un orientētas uz mērķa
sasniegšanu. Plānotais budžets atbilst
projekta mērķim un sasniedzamajiem
rezultātiem. Ir veikta cenu aptauja kā
to paredz MK noteikumi. Cenu izpētes
dokumenti
saprotami,
pamatota
piegādātāja/ darbu veicēju izvēle.
Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi
un/vai plānotās izmaksas ir daļēji
pamatotas un orientētas uz plānotā
mērķa sasniegšanu. Cenu aptauja
veikta.
Nepilnīgs
apraksts
un
pamatojums
piegādātāja/
darbu
veicēju izvēle.
Plānotās izmaksas nav pamatotas
un/vai orientētas uz plānotā mērķa
sasniegšanu vai arī nav skaidri
pamatotas projektā.
Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks
nodrošināta projekta uzturēšana un
projekta
rezultātu
izmantošana
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5
gadus pēc projekta īstenošanas.
Projekta
iesniegumā
nepilnīgi
aprakstīts un pamatots, kā tiks
nodrošināta projekta uzturēšana un
projekta
rezultātu
izmantošana
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B.6., B.14.
Projekta
iesniegums
kopumā

1

0

2

B.6.3., B.9., B.10.,
Projekta
iesnieguma
pavaddokumenti

1

0

2

1

B.6., B 13, B.14.
Projekta
iesniegums
kopumā

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Projektā plānotas un
aprakstītas
aktivitātes projekta
publicitātes
nodrošināšanai un
informācijas
izplatīšanai.

Projekta īstenošana
ieviesīs
jauninājumus/
inovāciju VRG
teritorijā.

SVVA stratēģijas
prioritārās jomas.

Atbalsta pretendenta
saņemtā finansējuma
apmērs (ELFLA
publiskais
finansējums) SVVA
stratēģijas
2015-2020 ietvaros

atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5
gadus pēc projekta īstenošanas.
Projekts nesniedz skaidru priekšstatu
par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav
pamatots, kā tiks nodrošināta projekta
rezultātu
izmantošana
atbilstoši
plānotajam mērķim vismaz 5 gadus
pēc projekta īstenošanas.
Projektā sniegta informācija par to, kā
tiks nodrošināta projekta publicitāte un
informācijas izplatīšana.
Sniegta
informācija kā tiks nodrošināta
projekta publicitāte visu projekta
uzraudzības periodu.
Projektā sniegtā informācija par
publicitātes ir tikai atsauce uz MK
noteikumiem, regulām vai arī nav
sniegta informācija par publicitātes
nodrošināšanu.
Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc
projekta ideja ir oriģināla visā VRG
teritorijā.
Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc
projekta ideja ir oriģināla vietējā
novada, pagasta teritorijā, kurā
projekts tiks īstenots.
Projekta idejas oriģinalitāte nav
pamatota vai arī projektā nav
paredzēts ieviest jauninājumu.
Multifunkcionālu atpūtas vietu
izveide
Veselību uzlabojošu telpu izveide
iedzīvotājiem
Velo vai dabas takas
Sporta infrastruktūra
Pārējās jomas
0 līdz 20 000 EUR
20 000.01 līdz 50 000 EUR
50 000.01 EUR un vairāk

0

0,5
B13

0

2

1

B3, B3.1., B5,
B6.1., B14,
projekts kopumā

0
3
2
2
1
0
2
1
0

Projekta
iesniegums
kopumā

VRG projektu datu
bāze

3.11.

Projekta
finansējums.

Pretendents nodrošina līdzfinansējuma
daļu, kas ir vienāda ar pieļaujamo
attiecināmo pretendentam(projekta
atbalsta intensitāte 85 %)
Pretendents nodrošina līdzfinansējuma
daļu, kas ir vismaz 25% (t.i.
projektam attiecināmās izmaksas ir
nevis 85 %, bet vismaz 75%,
pretendents pats projektu līdzfinansē
vismaz 25% apmērā no kopējā
finansējuma)
Pretendents nodrošina līdzfinansējuma
daļu, kas ir vismaz 35% (t.i. projekta
attiecināmās izmaksas ir nevis 85%,
bet vismaz 65%, pretendents pats
projektu līdzfinansē vismaz 35%
apmērā)

4.SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Projekts paredz radīt jaunu publiski
pieejamu pakalpojumu un/vai
sabiedrisku aktivitāti.
4.1.
Projekta mērķis.
Projekts paredz attīstīt esošu publiski
pieejamu pakalpojumu un/vai
sabiedrisku aktivitāti.
Aktivitātes ir notikušas un projekta
Pirms projekta
iesniegšanas
iesniegumā sniegts to detalizēts
notikušas aktivitātes, skaidrojums.
kas parāda
Aktivitātes nav notikušas vai arī
4.2.
iedzīvotāju interesi
projekta aprakstā nav sniegta
vai vajadzību par
informācija par tādām.
publisko
pakalpojumu vai
sabiedrisko aktivitāti
5.Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā
(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai)
5.1.
Projekts tiks īstenots
0,1punkts projektam no mazākās
mazākā
administratīvās teritorijas.
administratīvajā
Ja ir īstenoti projekti, tad salīdzina pēc
teritorijā, kurā līdz
projektu skaita.
šim nav īstenoti
LEADER projekti.
5.2.
Papildus kritērijs, ja
0,1punkts projektam ar mazāko
vienāds punktu skaits finansējumu.

0

B9; B10

1

2

1
B5, B6, B14,
projekts kopumā
0

1

0

B6, B14, papildus
informācija, ja tāda
ir pievienota
projektam

Pēc VRG apkopotajiem
projektu rezultātiem
2014.-2020.gada
plānošanas periodā

Tiek vērtēta B9 sadaļa.

ir projektiem no
vienas
administratīvās
teritorijas.
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģija atbilstošu, tam jāsaņem šāds
minimālais punktu skaits: 12

* kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas un uzraudzības laikā. Nosacījumu
neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr.598 6.pielikumam.

