Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

MNF izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 16.kārtu
Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 16.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietas
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs
Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros.
Madonas novada fondā LEADER projektus var iesniegt Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas
un Varakļānu novada iedzīvotāji un uzņēmēji.
Termiņš, kad tiks
uzsākta projektu
iesniegumu
pieņemšana
16.kārtā pieejamais
publiskais
finansējums
Projektu īstenošanas
termiņš

No 2020.gada 29. novembra līdz 2020. gada 29. decembrim.

191 492.28 EUR
Projektus īsteno atbilstoši attiecināmām izmaksām:
- projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Mērķis „Sabiedrības dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes stiprināšanā,
sabiedriski aktīvas un attīstošas dzīves vides veidošanā”

Rīcība

1.1. rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību
nesaistīta ražošana un pakalpojumi”

Atbilstošās darbības
16.kārtas ietvaros rīcību īsteno 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 5.punktam atbilstošās darbībās:
5.1.1./A jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2./A lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai;
5.1.3./C vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu
realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai
Pieejamais
191 492.28 EUR
finansējums
Rīcības apraksts
Atbalsta lauksaimniecības produktu pārstrādi. Ja tiek sniegta informācija par
MNF teritorijā saražoto lauksaimniecības produktu pārstrādi, tad tā sakrīt ar
informāciju par pārtikas apriti uzņēmumā.
Atbalsta ar lauksaimniecību nesaistītu ražošanu un pakalpojumus.

Pakalpojums ir dažāda veida izgatavošanas, remonta un cita palīdzība fiziskām
personām, mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Attiecināmās izmaksas.
Kārtas ietvaros atbalsta tikai pamatlīdzekļu iegādes
izmaksas un ar tiem saistītās vispārējās izmaksas.
Neatbalsta investīcijas, kas saistītas ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu.
Investīcijas tiek atbalstītas 1.4. rīcības “Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem”
ietvaros, t.sk. ēdināšanas pakalpojumi viesmīlības uzņēmumos. Izņēmums ir
ēdināšanas pakalpojumi, kas ir brīvi pieejami apmeklētājiem vismaz 6 dienas
nedēļā, piedāvājot, piem., “bistro” tipa apkalpošanu; apkalpošana pēc
ēdienkartes; pusdienu piegādes; kā papildu pakalpojums veikaliņos, kuros
lauksaimniecības produktu pārstrādātājs piedāvā savu saražoto produkciju;
sniedz ēdināšanas pakalpojumus pašvaldības iestādēm u.tml.
Neatbalsta ar šaušanu saistītus pakalpojumus, sporta sacensību laika
mērīšanas sistēmu iegādi, neatbalsta suņu apmācības uz dzīviem dzīvniekiem,
veikparku izveidi.
Madonas novada pašvaldība nevar īstenot projektu Madonas pilsētā.
Papildus iesniedz:
 ja fiziskas personas dzīves vieta deklarēta vai juridiskas personas
adrese reģistrēta MNF teritorijā, jāiesniedz izziņa vai izdruka no
reģistra par deklarēto dzīvesvietu. Vērtējot 2.kritēriju, maksimālo
punktu skaitu 2 punkti piešķir, ja fiziska persona vai uzņēmuma
īpašnieka deklarētā dzīvesvieta un uzņēmuma juridiskā adrese ir MNF
teritorijā;
 skice brīvā formā, kas vizualizē projekta rezultātu. Var apstiprināt
pretendents.
 Ja projekta iesniedzējs, atbilstoši MNF vērtēšanas kritērijiem, projekta
iesnieguma veidlapas B.4. daļā ir norādījis sasniedzamo rezultātu, tas ir
obligāti jāsasniedz ( 7., 12. vērtēšanas kritērijs).
 MNF norādītie sasniedzamie rādītāji nav jāizvēlas un jāsasniedz obligāti.
 MNF vērtēšanas procesā var lūgt dokumentāri pierādīt projektā sniegto
informāciju.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 26 000 EUR.
Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir 60%,
jaunajam uzņēmējam – 70% 1 (ja pretendējat uz šo intensitāti, lūdzam
raksturojošo informāciju norādīt projekta iesnieguma A.1.daļā),
pārtikas produktu ražotājam mājas apstākļos - 70%,
biedrībai, nodibinājumam - 70%2 vai 60%,
1

MNF SVVA stratēģijas ietvaros jaunais uzņēmējs ir fiziska persona, kas 1) uzņēmumu dibina pirmo reizi; 2) uzņēmums projekta
iesniegšanas brīdī nav vecāks par vienu gadu, tai skaitā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuru dibina viena vai vairākas fiziskas personas,
kas uzņēmumu dibina pirmo reizi.
2 Uz atbalsta intensitāti 70% pretendē biedrības un nodibinājumi, kas pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas veikuši
saimniecisko darbību atbilstoši MKN 590 noteikumiem (ir noslēgts saimnieciskais gads, VID iesniegts gada pārskats un tas ir apliecinājis
saimnieciskās darbības sistemātiskumu - vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā). Biedrībām un nodibinājumiem, kam
pēdējā noslēgtajā gadā nav veikta saimnieciskā darbība, - 60% atbalsta intensitāte.

kopprojektam - 60%

Projekta iesniegumu iesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un
reģistrēti.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju var vietējā rīcības grupā „Madonas novada fonds”
Madonā, Saules ielā 16. Papildu informācija mājas lapā www.mnf.lv un www.lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: stratēģijas administratīvā vadītāja Jogita Baune, tālrunis 27527343, epasts: jogitabaune@inbox.lv. Lūgums par individuālajām konsultācijām iepriekš vienoties
telefoniski.

Vērtēšanas kritēriji nākošajā lapā.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Izslēdzošais kritērijs visām rīcībām
Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcību plānā iekļautai attiecīgai
rīcībai
1.

Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim
un rīcību plānā iekļautai attiecīgai rīcībai

Jā - atbilst
Nē - neatbilst, tālāk
nevērtē

Izvērtē projekta mērķi, plānotās iegādes un citu informāciju projekta
iesniegumā, atbilstību MKN Nr.590

1.1. rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi”
Maksimālais punktu skaits 29, jaunajam uzņēmējam 31, t.sk. administratīvie kritēriji. Minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, - 18
punkti.
Kvalitatīvie kritērijs3
Vērtētāja komentārs ir obligāts.
Nr.
Projekta
p.k Kritēriju grupa
Kritērijs
Punkti iesnieguma
Vadlīnijas
.
sadaļa
1.
B.54
Kritērijā saņem 2 vai 0 punktus.

Projekta mērķis

Projekta mērķī nosaukta
attīstāmā ražošana vai
pakalpojums.

Jā - 2
Nē - 0

Mērķis izteikts vienā teikumā.
Mērķis atspoguļo projekta rezultātā radītās izmaiņas.
Piem., Izveidot jaunu piena pārstrādes līniju, iegādājoties un
uzstādot jogurta raudzējamās iekārtas.
Dažādot saimniecībā saražotā piena pārstrādi, izveidojot
jauna produkta jogurta pārstrādes līniju.
Ja mērķī nav norādīta pakalpojuma vai ražošanas joma,

3
4

Projekta aprakstā ir sniegts skaidrojums kritērijam, parādot projekta rezultātā radīto. Vispārīgi teorētiski apraksti - 0 punktu.
Ja apraksts nav norādītajā daļā, kritērija vērtība par attiecīgo jautājumu - 0. Pārējos kritērijos turpmāk tāda pati prasība.

kritērijā tiek piešķirti 0 punkti.
Projekta pieteikuma turpmākajās sadaļās sniegtā
informācija pamato un skaidro mērķi. Arī vērtējot projektu,
katrā kritērijā jāskatās, vai tiek sasniegts projekta mērķis un
nav risku tā sasniegšanai.
2.

Juridiskās
personas adrese
vai
fiziskās
personas
dzīvesvieta
ir
reģistrēta
vai
deklarēta MNF
teritorijā.

Adrese vai dzīvesvieta atrodas
2
MNF teritorijā.
Uzņēmuma īpašnieki dzīvo ārpus
MNF teritorijas vai investīcijas
1
tiek ieguldītas MNF teritorijā
esošā struktūrvienībā.
Adrese neatrodas MNF teritorijā
vai nav iesniegta izziņa vai izdruka
no reģistra.

0

3.

Pieredze.
Vērtē vienu no iesniedzējiem.

Kritērijā saņem 2, 1 vai 0 punktus.
Fiziskas
personas
iesniedz
izdruku

LEADER finansējums ir piesaistīts MNF teritorijai un tās
iedzīvotāju skaitam, tāpēc vērtēšanā augstāko punktu skaitu
saņem komersants, kas reģistrēts un dzīvo MNF teritorijā.
Vērtētāji informāciju par uzņēmumiem var salīdzināt,
izmantojot citus informācijas avotus.
Ja fiziska persona nav iesniegusi PMLP vai pašvaldības izziņu
vai izdruku, tiek piešķirti 0 punkti.

Ja fiziska persona deklarēto dzīves vietu norāda MNF
teritorijā, tā saņem 2 punktus. Saimnieciskā darbība
jāreģistrē MNF teritorijā.
MNF teritorijā deklarētās un reģistrētās adreses MNF
teritorijā saglabājas visu uzraudzības periodu.
Vērtē vienu no norādītajiem trim iesniedzējiem.

Uzņēmums strādā nozarē, kas
atbilst
projekta
ietvaros
attīstāmajai nozarei, ir detalizēti 2
aprakstīta
uzņēmējdarbības
pieredze.

3.1.
Esošs
uzņēmums

Projektu iesniedz uzņēmējs ar
pieredzi uzņēmējdarbībā, kas nav
saistīta ar plānoto ražošanu.

Uzņēmuma līdzšinējā darbība nav
aprakstīta vai darbība līdz šim nav
notikusi.

3.2.Biedrība vai
nodibinājums.
Kooperatīvs.

Iesniedzējs strādā nozarē, kas
atbilst projekta ietvaros
attīstāmajai nozarei, ir detalizēti
aprakstīta saimnieciskās darbības
pieredze pēdējos divos gados no
projekta iesniegšanas brīža.

Informācija
A daļā

1

Skaidrojums no MKN 590.
Projekts - projektu iesniedzis viens uzņēmējs.
Kopprojekts - iesnieguši ne vairāk par trim dalībniekiem
kopīgu darbību īstenošanai, starp dalībniekiem ir noslēgts
līgums.
Kopprojekts - projektu iesniedz pašvaldība sadarbībā ar
uzņēmēju.

0

Informācija
A daļā
2

Vērtējot 3.kritēriju, esošs uzņēmums var saņemt 2, 1 vai 0
punktus.
Ja pašvaldība iesniedz kopprojektu ar uzņēmēju, projektu
vērtē ar 3.1. kritēriju.
Informācija par līdzšinējo pieredzi aprakstīta A daļā, kurā
redzams, kad uzņēmums dibināts, kādās jomās darbojas,
uzņēmuma vadītāju pieredze.
Apraksts parāda, ka iesniedzējam ir pietiekama pieredze
pakalpojuma vai ražošanas jomā un uzņēmuma vadībā, lai
pēc projekta īstenošanas uzņēmums veiksmīgi darbotos
attīstītā pakalpojuma vai ražošanas jomā.
Ja ir kādi riski, kuru dēļ projekta rezultāts varētu
nedarboties, vērtētājs to komentē un liek zemāku
vērtējumu.

3.kritērijā biedrība vai nodibinājums var saņemt 2 , 1 vai 0
punktus.
Ja iesniegts kopprojekts, kuru iesniegusi kooperatīvā
sabiedrība, vērtē ar 3.2. kritēriju.
Informācija par līdzšinējo saimnieciskās darbības pieredzi
aprakstīta A daļā, kurā redzams, kad biedrība vai

Ir aprakstīta saimnieciskās
darbības pieredze pēdējos divos
gados no projekta iesniegšanas
brīža. Strādā citā nozarē.

Iesniedzējs dibināts uz projekta
iesniegšanas brīdi vai neveic
saimniecisko darbību.

nodibinājums, kooperatīvs dibināts, kādās jomās darbojas,
biedrības vai nodibinājuma, kooperatīva vadītāju pieredze,
biedrības biedru vai nodibinājuma dibinātāju pieredze
attīstāmajā ražošanā vai pakalpojumā, skaits.
Ja plānotas koplietošanas telpas vai koplietošanas iekārtas,
ir aprakstīti to uzturēšanas nosacījumi, par kuriem
vienojušies vai kas būs jāievēro lietotājiem.
Ja ir kādi riski, kuru dēļ projekta rezultāts varētu
nedarboties, vērtētājs to komentē un liek zemāku
vērtējumu.

1

Skaidrojums no MKN 590.
Biedrība vai nodibinājums var iesniegt projektu vai
kopprojektu.
Kopprojekts – organizācija darbojas vismaz trīs gadus pirms
projekta iesniegšanas, un trīs tās biedri vai dibinātāji ir
komersanti vai zemnieku saimniecības.

0

Informācija
A daļā

3.3.1. Darba pieredze.
Projekta iesniedzējam ir darba
pieredze attiecīgā jomā.

2

Projekta iesniedzējam ir darba
pieredze, kas nav saistīta ar
attiecīgo jomu.

1

Nav paskaidrota līdzšinējā darba

0

3.3. Jaunais
uzņēmējs.

3. kritērijā jaunais uzņēmējs var saņemt līdz 4 punktiem.
Stratēģija veicina iedzīvotājus dibināt savus uzņēmumus vai
nodarboties ar saimniecisko darbību, tāpēc atbalsta
intensitāte ir lielāka kā esošiem uzņēmumiem.
Informācija par līdzšinējo pieredzi aprakstīta A daļā, kurā
redzams, ka projektu iesniedz fiziska persona, kas 1)
uzņēmumu dibina pirmo reizi, 2) uzņēmums projekta
iesniegšanas brīdī nav vecāks par vienu gadu, tai skaitā
sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuru dibina viena vai
vairākas fiziskas personas, kas uzņēmumu dibina pirmo reizi
un tas nav vecāks par vienu gadu.
3.3.1. kritērijā saņem vērtējumu par līdzšinējo pieredzi

pieredze.

attiecīgajā jomā un darba pieredzi.
Ja ir kādi riski, kuru dēļ projekta rezultāts varētu
nedarboties, vērtētājs to komentē un liek zemāku
vērtējumu.

4.

5.

Saņemtais
publiskais
finansējums.

3.3.2. Izglītība.
Ir izglītība, kas saistīta ar projektā
aprakstīto jomu vai ir izglītība
komerczinībās. Nosaukta
izglītības iestāde un iegūtā
specialitāte.
Līdzšinējais LEADER atbalsts.
Iesniedzējs nav saņēmis
finansējumu 2007.-2013.gada
plānošanas periodā un ar
2016.gadu arī jaunajā 2014.-2020.
plānošanas periodā iepriekš
notikušās projektu iesniegumu
pieņemšanas kārtās.

Kritērijā saņem 2 vai 0 punktus.
Jā - 2
Nē - 0

Jā - 4
Nē - 0

Tirgus analīze Pamatojoties uz tirgus analīzi un
un konkurentu konkurentu
novērtējumu,
ir
2
novērtējums.
aprakstīta produkta/pakalpojuma
vieta tirgū, konkurētspēja.
Pamatojoties uz tirgus analīzi un
konkurentu novērtējumu, ir daļēji
1
aprakstīta produkta/pakalpojuma
vieta tirgū, konkurētspēja.

3.3.2. kritērijā saņem vērtējumu par izglītību projekta
ietvaros attīstāmajā jomā vai uzņēmējdarbībā.
A daļa un Kritērijā saņem 4 vai 0 punktus.
MNF datu Informācija A daļā un no MNF datu bāzes.
bāze
Administratīvais vadītājs pirms projekta nodošanas
vērtēšanai sagatavo informāciju par citiem īstenotiem
LEADER projektiem - mērķis, finansējums, ja mērķis
vispārīgs, iegādes un citu skaidrojumu, kas tiek ierakstīts
vērtēšanas kritēriju komentāru daļā. Lēmumu pieņem
vērtētājs.
B.6.1.

Kritērijā var saņemt 2, 1 vai 0 punktus.
Ir paskaidrota teritorija, kurā tiks pārdots produkts vai
pakalpojums. Tie būs, piem., jauni tirgi vai jaunu produktu
pārdošana esošajiem klientiem. Aprakstīta esošā un
nākotnē plānotā uzņēmuma pozīcija tirgū. Raksturoti
konkurenti un salīdzinātas atšķirības vai priekšrocības. Cita
attīstāma produkta vai pakalpojuma
vietu tirgū

6.

Produkta,
preces vai
pakalpojuma
apraksts.

7.

Pārstrādā MNF
teritorijā esošo
ražotāju
saražotu
produkciju,
izejvielas,
materiālus.
Nosauktas
izejvielas un to
ražotāji.
Kritērijs
sasniedz SM
rādītāju 1.4.

Nav veikta tirgus analīze un
konkurentu novērtējums, nav
aprakstīta produkta/pakalpojuma
vieta tirgū.
Detalizēti aprakstīts ražotais
produkts
vai
sniegtais
pakalpojums. Ir paskaidrota tā
unikalitāte, tehniskā drošība un
kvalitāte.
Daļēji aprakstīts produkts vai
pakalpojums. Tam nepiemīt kāda
no īpašībām: unikāls, tehniski
drošs, kvalitatīvs.
Ražotā produkta vai sniegtā
pakalpojuma konkurētspēja ir
vāja vai apraksta nav.

raksturojoša informācija.
0
B.6.1.
B.15.

Ja vērtētāja rīcībā ir cita informācija, tas sniedz skaidrojumu,
faktus un var likt vērtējumu “1” vai “0”.
vai Kritērijā var saņemt 2, 1 vai 0 punktus.
Informācija sniegta B.6.1. vai B.15. sadaļā.

2
Raksturots produkts vai pakalpojums, kuru attīsta projekta
ietvaros. Aprakstā var ietvert: patērētāja vajadzības, kādas
tehnoloģijas produktu ražošanā vai pakalpojuma sniegšanā
tiek
pielietotas,
izejvielu
aprakstu,
piegādātāju
raksturojumu (piem., daudzi mazi ražotāji), produkta vai
pakalpojuma īpašības, kvalitāti, prognozēto cenu,
izplatīšanas veidu, apkalpošanu.

1

0

Vietējās izejvielas sastāda vairāk
nekā 40% no kopējā izejvielu
2
apjoma attīstāmajā ražošanā vai
pakalpojumā.

Vietējās izejvielas sastāda līdz
40% no kopējā izejvielu apjoma
1
attīstāmajā ražošanā vai
pakalpojumā.
0

B.4.,
apraksts
B.15.

Ja vērtētāja rīcībā ir cita informācija, tas sniedz skaidrojumu,
faktus un var likt vērtējumu “1” vai “0”.
Kritērijā var saņemt 2 , 1 vai 0 punktus.
Punktus piešķir, ja informācija norādīta gan B.4., gan B.15.
Ja B.4. nav norādīts rādītājs, projekta iesniedzējs saņem 0
punktus, arī, ja B.15. ir apraksts. Vērtējums tiek piešķirts par
SM rādītāja 1.4. sasniegšanu.
B.4. sadaļā, rindā “Atbilstošie vietējās rīcības grupas
sabiedrības virzītā vietējā attīstības (SVVA) stratēģijā
minētie sasniedzamie rādītāji, norādot vērtību” norādīts
rādītājs – vietējā izejviela, kas saražota MNF teritorijā.
Piemēram, dārzeņi; meža gaļa; koka plātnes mēbelēm.
B.15. ir apraksts par izejvielu ražotājiem, piem., saražots
pašu saimniecībā, iepērk no vietējiem ražotājiem, norādot

“Pievienotās
vērtības
radīšana
teritorijā
saražotiem
produktiem,
izejvielām,
materiāliem”.

Projekta aprakstā nav norādīta
vietējo produktu izmantošana.

kādiem.
Rādītājs būs jānorāda, arī iesniedzot ikgadējo pārskatu par
atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par
iepriekšējo kalendāro gadu - MK noteikumu Nr.590
3.pielikums.
Projekta uzraudzības laikā MNF ir tiesīga lūgt uzrādīt
dokumentus, kas apliecina norādīto pārstrādi.
Vietējās izejvielas pārstrāde nav obligāti sasniedzams
rādītājs.

8.

A.1.
B.15.

Videi draudzīga
saimniekošana.

Notiek bioloģiski audzētu
lauksaimniecības produktu
pārstrāde.

Jā - 2
Nē - 0

Projekta uzraudzības laikā, iesniedzot ikgadējo pārskatu par
saimnieciskās darbības rādītājiem (MKN 590, 3.pielikums),
jānorāda B.4. norādītais SVVA stratēģijas sasniedzamais
rādītājs.
vai Kritērijā saņem 2 vai 0 punktus.
A.1. vai B.15. norādīts bioloģiskās lauksaimniecības
sertifikāta numurs un sertifikācijas joma.
Ja projektā norādīts, ka tiks pārstrādāti bioloģiski ražoti
produkti, norādītais nosacījums jāsaglabā visu projekta
uzraudzības laiku.
Projekta uzraudzības laikā MNF ir tiesīga lūgt uzrādīt
bioloģisko sertifikātu un pārbaudīt citu projektā norādīto
informāciju.

9.

Investīciju
pamatotība.

Visas
plānotās
investīcijas
nodrošina
projekta
mērķa
sasniegšanu.
Pēc projekta beigām ir viss
vajadzīgais rezultāta darbības
uzsākšanai.
Iesniegta skice - vizualizācija, kas 2
atspoguļo
būvniecības
gala
rezultātu
vai
iegādāto
pamatlīdzekļu izvietojumu telpā.
Ja
iegādātais
pamatlīdzeklis
netiek uzstādīts stacionāri, var
neiesniegt.
Investīciju
nepieciešamības
1
pamatojums ir vispārīgs.
Nav
pamatota
investīciju
nepieciešamība projekta mērķa
sasniegšanai vai ir investīcijas, kas
nesasniedz projekta mērķi.
0

10.
Izmaksu
samērīgums.

Konkrēti un detalizēti aprakstītas
un skaitļos izteiktas projektā
plānotās iegādes. Specifikācijas 2
apraksts pamato atbilstību starp
projekta rezultātu/iegādēm un
izmaksu lielumu.

B.6.1,
B.9.,
skice

B.8, Kritērijā var saņemt 2, 1 vai 0 punktus.
Šajā kritērijā salīdzina projekta rezultātā veiktās iegādes ar
projekta mērķī plānotajām aktivitātēm.
B.9. un B.8. norādītas iegādes, to pamatojums (kādu
vajadzību, kādu problēmu risina attiecīgā iegāde) aprakstīts
B.6.1. Visas investīcijas izmantojamas projekta mērķu
sasniegšanai.
Projekta iesniedzējam ir viss vajadzīgais, lai pēc projekta
īstenošanas uzsāktu ražošanu, pakalpojumu sniegšanu vai
lauksaimniecības produktu pārstrādi.
Būvniecības
gadījumā
un
stacionāri
uzstādāmu
pamatlīdzekļu gadījumā iesniedz skici, kurā redzama telpa
un pamatlīdzekļu izvietojums telpā. Skice ļauj vērtētājiem
labāk izprast projekta rezultātu. To brīvā formā var
sagatavot un apliecināt projekta iesniedzējs.
Nav iesniegta skice vai B.6.1. daļēji paskaidrota B.8., B.9.
veikto iegāžu vajadzība un funkcijas - 1 punkts.
Ja piepildās abi punkti - 0.

Ja projekta vērtētājs uzskata, ka nav viss nepieciešamais
projekta darbības uzsākšanai, tas sniedz skaidrojumu, un
vērtējums var būt 0 punktu.
B.6.1., B.8., Kritērijā var saņemt 2, 1 vai 0 punktus.
B.9., C. daļa
Šajā kritērijā salīdzina projekta rezultātu pret pieprasīto
publisko finansējumu (B.8.tabulā 8.kolonna).
B.9. un B.8. norādītas iegādes, to pamatojums aprakstīts
B.6.1.
C daļā ir redzamas nozarē, kurā īsteno projektu, radītās

Daļēji aprakstītas un skaitļos
izteiktas
projektā
plānotās
iegādes. Specifikācijas apraksts
1
daļēji pamato atbilstību starp
projekta rezultātu/iegādēm un
izmaksu lielumu.

Nav aprakstītas un skaitļos
izteiktas
projektā
plānotās
iegādes. Specifikācijas apraksts
nepamato
atbilstību
starp
projekta rezultātu/iegādēm un 0
izmaksu lielumu.

izmaiņas, piem., nodarbinātība; ieņēmumi no pakalpojuma
vai ražošanas ir atspoguļoti uzņēmuma naudas plūsmā.
Uz projekta iesniegšanas brīdi esošo saimniecisko darbību
atspoguļo lielos vilcienos, un tā ir atšifrēta.
Ja tiek veikta būvniecība, ir norādīti kvadrātmetri, veicamie
darbi, kas raksturo būvniecības izmaksas, piem., vēsturiskai
ēkai liek dakstiņu jumtu; siltina un pārbūvē ēku, kas celta ap
1980. gadu; u.c., kas paskaidro viena m2 izmaksas.
Pamatlīdzekļiem norādītas jaudas, izmēri, materiāls, citi
rādītāji, kas raksturo iekārtas. Ir apraksts par ieguvumiem
no pamatlīdzekļa iegādes.
Paskaidrotas arī citas B.9. norādītās izmaksas.
Aprakstā ir skaidri saprotamas visas iegādes.
Projektā aprakstītie būvniecības darbi atbilst MK noteikumu
Nr.590 28.2. punktam. Citi būvniecības vai būves
uzturēšanas veidi nav LEADER projekta attiecināmās
izmaksas.
Ja vērtētājs uzskata, ka pieprasītais finansējums ir
nesamērīgi liels pret iegūto pakalpojuma vai ražošanas
apjomu, ieguldītā publiskā finansējuma atgriešanos
ekonomikā (C daļa), vērtējumā var likt 0 punktu.

11.

B.3., B.3.1.
Projekta
rezultātā
ieviestā
ražošana/pakalpojums
ir
2
inovatīva MNF teritorijā.
Jauninājums
MNF teritorijā.
Projektā
plānotā
ražošana/
pakalpojums nav inovatīvs.

0

12.
Izveidota jauna pilna laika darba
vieta.

Nodarbinātība.

2

Nav paskaidrots, kā veidojas pilna
laika darba vieta, bet B.4. ir
norādīts.

1

Projekts nesasniedz SM 1.1.

0

Kritērijā var saņemt 2 vai 0 punktus.
Atbilstoši MNF stratēģijai jauninājums teritorijā ir:
jauns produkts, kas netiek ražots MNF teritorijā, kam nav
ekvivalenta vai varietātes teritorijā;
jauna tehnoloģija, kas nav teritorijā;
jauna tehnoloģija, kas palielina darba ražīgumu, ražotās
produkcijas kvalitāti, pakalpojuma kvalitāti;
inovatīva tehnoloģija ir tehnoloģija, kas palielina darbinieku
darba samaksu;
ražošanas efektivitāti veicinoša sadarbība kopprojektā, kurā
iesaistīti MNF teritorijā reģistrēti uzņēmumi.

B.4., B.15., Kritērijā saņem 2, 1 vai 0 punktus.
C.2.
11. kritērijs sasniedz MNF SM 1.1. novērtējuma rādītāju un
LEADER pasākuma saimnieciskās darbības rādītāju (MK
noteikumu Nr. 590 14.3.1. vai 14.4.1.p.).
2 punkti: B.4. ir norādīts jaunradīto darba vietu skaits; B.15.
ir aprakstīta pilna laika slodze (viena pilna laika darba vieta,
vairākas nepilna darba vietas), nodarbinātības joma, darba
pienākumi; C.3. apliecina B.15. aprakstu.
1 punkts: B.4. norādīta jauna darba vieta un C.3. tas ir
redzams, apraksts nav skaidrojošs.
0 punktu: B.4. nav norādīta jauna darba vieta, projekts
nesasniedz SM 1.1.
MK noteikumu Nr.590 6.2. punkts - radīta darba vieta - ir
noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba

laiku vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja
tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst
normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek
maksātas VSAO iemaksas.
Pašnodarbināta persona uzsāk saimniecisko darbību, tiek
veiktas VSAO iemaksas.

Administratīvie kritēriji. Skaita kopā ar kvalitatīvajiem kritērijiem. Vērtē administratīvais vadītājs.
1.

Iesniegti visi ar projekta 2
iesniegumā
plānotajām
aktivitātēm
saistītie
pavaddokumenti.

2.

Projekta apraksts iekļaujas 1
projekta
iesnieguma
veidlapā.

Ja projektā plānota būvniecība, 2 punktus saņem abos gadījumos: atbilstoši MK noteikumu Nr.590 43.5. punktam,
dokumentus, kas apliecina būvniecību, iepirkuma procedūras dokumentus vai piedāvājumu salīdzinājumu
konkrētai iegādei un nomas līgumu uz 7 gadiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc
dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai, ja projektu īsteno biedrība vai
nodibinājums, kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.
Informācija, kas nepieciešama projekta izvērtēšanai, atrodas projekta iesnieguma veidlapā. Papildu
Word dokuments ir iesniegts gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapā nav vietas informācijai. Papildu Word
dokuments neatkārto informāciju, kas jau atspoguļota projekta iesnieguma veidlapā.

Specifiskie kritēriji. Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu un pozitīvu vērtējumu. Vērtē administratīvais vadītājs.
Iegūtos punktus izsaka kā otro ciparu aiz komata.
solis
1.
Projektu iesniedzis jaunais uzņēmējs, 1 punkts. Ja punktu skaits pēc šī vērtējuma projektiem vairs nav vienāds, tālāk nevērtē.
2.
Ja vēl ir projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projektam, kam 7.kritērijā „izmanto vietējās izcelsmes izejvielas” saņemts maksimālais
punktu skaits, 1 punkts. Ja punktu skaits pēc šī vērtējuma projektiem vairs nav vienāds, tālāk nevērtē.
3.
Ja vēl ir projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekta iesniedzējs ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu (8. kolonna, B.9) saņem 1
punktu.
Ja vairāk kā diviem projektiem ir vienāds vērtējums, lielāko punktu skaitu (skaitli veido kopējais vienādu vērtējumu saņēmušo projektu
skaits) saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā.

0,01
0,01
0,03
0,02
0,01

