3.2. RĪCĪBAS PLĀNS 2015.–2020. GADAM LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.–2020. GADAM APAKŠPASĀKUMĀ "DARBĪBU ĪSTENOŠANA
SASKAŅĀ AR SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU"
Lauku attīstības Maksimālā
programmas
attiecināmo izmaksu
Nr.p.k Mērķis / Rīcība
apakšpasākuma summa
vienam
aktivitāte
projektam (euro)
M1 Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana
1.1.
Atbalsts jaunu produktu un 5.1.
50 000 EUR;
pakalpojumu
radīšanai, Vietējās
70 000 EUR - ja
esošo
produktu
un ekonomikas
ieguldījumi būvniecībā
pakalpojumu attīstīšanai, to stiprināšanas
ir vismaz 70 % no
realizēšanai
tirgū
un iniciatīvas
projekta attiecināmo
kvalitatīvu darba apstākļu
izmaksu
summas
radīšanai
(100000 EUR 1. kārtā);

Maksimālā
atbalsta
intensitāte
(%)
70%

1. kārta – 2016.gadā;
2. kārta – 2017.gadā;
3. kārta – 2018.gadā
(ja nepieciešams);
4. kārta – 2019.gadā;
5. kārta – 2020.gadā
(ja nepieciešams).

1.2.

Atbalsts
lauksaimniecības
produktu pārstrādei, tai
skaitā
pašu
saražotās
produkcijas iepakošanai, tās
realizēšanai
tirgū
un
kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai

5.1.
Vietējās
ekonomikas
stiprināšanas
iniciatīvas

50 000 EUR;
70 000 EUR - ja
ieguldījumi būvniecībā
ir vismaz 70 % no
projekta attiecināmo
izmaksu
summas
(100000 EUR 1. kārtā);

70%

1. kārta – 2016.gadā;
2. kārta – 2016.gadā;
3. kārta – 2017.gadā;
4. kārta – 2018.gadā
(ja nepieciešams);
5. kārta – 2019.gadā;
6. kārta – 2020.gadā
(ja nepieciešams).

1.3.

Atbalsts vides radīšanai vai
labiekārtošanai, kurā tiek
realizēta vietējā produkcija,
un jaunu realizācijas veidu
īstenošana

5.1.
Vietējās
ekonomikas
stiprināšanas
iniciatīvas

20 000 EUR;
70 000 EUR - ja
ieguldījumi būvniecībā
ir vismaz 70 % no
projekta attiecināmo

70%

1. kārta – 2016.gadā;
2. kārta – 2016.gadā;
3. kārta – 2017.gadā;
4. kārta – 2018.gadā
(ja nepieciešams);

Īstenošanas
kārtas
(izsludināšanas
Rezultātu rādītāji
princips)
* Īstenoti vismaz 10 projekti;
* Radītas vismaz 7 jaunas darba vietas;
* Radīti vismaz 5 jauni produkti;
* Īstenots vismaz 1 kopprojekts;
* Radīti apstākļi sociālo riska grupu personu
nodarbināšanai vismaz 1 uzņēmumā;
* Realizēts vismaz 1 projekts, kas vērsts uz
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
saglabāšanu un popularizēšanu.
* Īstenoti vismaz 8 projekti;
* Radītas vismaz 4 jaunas darba vietas;
* Radīti vismaz 4 jauni produkti;
* Īstenots vismaz 1 kopprojekts;
* Radīti apstākļi sociālo riska grupu personu
nodarbināšanai vismaz 1 uzņēmumā;
* Realizēts vismaz 1 projekts, kas vērsts uz
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
saglabāšanu un popularizēšanu.
* Īstenoti vismaz 7 projekti;
* Radītas vismaz 5 jaunas darba vietas;
*Radītas vai labiekārtotas vismaz 5
stacionārās tirdzniecības vietas;
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izmaksu
summas
(100000 EUR 1. kārtā);

1.4.

Atbalsts
darbinieku
kompetenču
un
produktivitātes celšanai

5. kārta – 2019.gadā.

5.1.
20 000 EUR
70%
1. kārta – 2016.gadā;
Vietējās
2. kārta – 2016.gadā;
ekonomikas
3. kārta – 2017.gadā;
stiprināšanas
4. kārta – 2018.gadā
iniciatīvas
(ja nepieciešams).
M2 Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā
2.1.
Atbalsts vietējās teritorijas, 5.2.
50 000 EUR
70%
1. kārta – 2016.gadā;
ieskaitot dabas un kultūras Vietas
2. kārta – 2017.gadā;
objektu,
sakārtošanai potenciāla
3. kārta – 2018.gadā;
pakalpojumu
pieejamībai, attīstības
4. kārta – 2019.gadā;
kvalitātei un sasniedzamībai iniciatīvas
5. kārta – 2020.gadā.
2.2.
Atbalsts
sabiedrisko 5.2.
10 000 EUR
90%
1. kārta – 2016.gadā;
aktivitāšu
dažādošanai Vietas
2. kārta – 2016.gadā;
vietējiem iedzīvotājiem
potenciāla
3. kārta – 2017.gadā;
attīstības
4. kārta – 2018.gadā;
iniciatīvas
5. kārta – 2019.gadā;
6. kārta – 2020.gadā;

*Radīta vismaz 1 mobila izbraukumu
tirdzniecības platforma;
*Izveidota vismaz 1 degustāciju saimniecība;
* Īstenots vismaz 1 kopprojekts;.
* Īstenoti vismaz 4 projekti;
* Apmācīti vismaz 4 darbinieki.

* Īstenoti vismaz 10 projekti;
* Izveidoti un/vai sakārtoti vismaz 5 publiskās
infrastruktūras vai rekreācijas objekti;
* Izveidotas vismaz 5 jaunas sabiedriskās
aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem;
* Īstenoti vismaz 37 projekti;
* Izveidotas vismaz 10 jaunas sabiedriskās
aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem;
* Izveidotas vismaz 5 mūžizglītības iespējas
vietējiem iedzīvotājiem.

35

