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LAP 2014-2020 sagatavošanas process


14.03.2014. Latvijas Lauku attīstības
2020.gadam iesniegta Eiropas Komisijā

programma

2014.-



atkārtoti 15.04.2014. programma iesniegta Eiropas Komisijā
SFC2014 sistēmā pēc tās pilnīgas izveides



Ievērojot noteiktos termiņus, EK apsvērumi par Latvijas Lauku
attīstības programmu 2014.-2020.gadam sniegti š.g. 22.jūlijā.
Notikušas vairākas neformālas konsultācijas ar EK



Sagatavoti pirmie nacionālie normatīvo aktu projekti, lai
nodrošinātu pasākumā investīciju Ieguldījumi materiālajos
aktīvos projektu pieņemšanas kārtu š.g. novembrī



Tiks iekļauts arī risku pārvaldības pasākums, kurš sākotnēji nebija
paredzēts
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LAP 2014 -2020 pasākumu ieviešanas
laika grafiks
Pirms LAP apstiprināšanas tiks uzsākta:
◦ Pasākuma Ieguldījumi materiālajos aktīvos īstenošana:
Lai projektu pieņemšana notiktu sākot ar 01.11.2014.
MK noteikumus jāapstiprina š.g. 9.septembrī (FM un
TM skaņošanai nosūtīts 31.07.2014.)

◦ Platību maksājumu ieviešana nākamā gada
maijā
Pārējo
pasākuma
apstiprināšanas EK

ieviešana

pēc

LAP
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Ieguldījumi materiālajos aktīvos (501 milj.EUR)
Investīcijas materiālajos
aktīvos

Atbalsts
ieguldījumiem lauku
saimniecībās

Atbalsts
ieguldījumiem
pārstrādē

Atbalsts
ieguldījumiem
infrastruktūras
attīstībā



Visas atbalstāmās aktivitātes varēs iesniegt vienā projekta
iesniegumā



Projektu pieņemšanu apakšpasākumos Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās un Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē plānots
uzsākt š.g. novembrī
4
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Atbalsta piešķiršanas pamatnosacījumi


Atbalstu nepiešķir:
◦ ja saimniecībā vai uzņēmumā VVD ir konstatējis vides
aizsardzības noteikumu pārkāpumus, izņemot ja pārkāpums
novērsts
◦ ārzonas uzņēmumiem

◦ ja ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process,
tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra
◦ novērojamas grūtībās nonākuša uzņēmēja pazīmes
◦ uz iesnieguma iesniegšanas brīdi zaudējumi pārsniedz pusi
no pamatkapitāla
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Rezultatīvie rādītāji
Pretendents, piesakoties atbalstam, izvēlas un paredz projekta
iesniegumā rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. Ja pretendenta noteiktie
mērķi un rezultatīvie rādītāji netiek sasniegti, atbalsts tiek proporcionāli
samazināts atbilstoši ieguldījuma mērķa faktiskai izpildei.
Projektu īstenošanas rezultātā tiek sasniegts vismaz viens no šādiem
rādītājiem:


Investīciju rezultātā tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana –
uzbūvētas energoefektīvas būves vai iegādātas energoefektīvas
iekārtas, ieviestas tehnoloģijas SEG emisiju samazinājumam,
rekonstruētas un renovētas meliorācijas sistēmas, saglabājot un
uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē un
saglabāta bioloģiskā daudzveidība



Investīciju rezultātā tiek nodrošināta efektīva vides prasību
ievērošana – ieviestas tehnoloģijas, kas samazina vides
piesārņojumu
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Rezultatīvie rādītāji (2)


Investīciju rezultātā tiek palielināts saimniecības vai uzņēmuma
fiziskais ražošanas apjoms, salīdzinājumā ar projekta
iesniegšanas gadu, vismaz par pieciem procentiem palielinot
vismaz vienu no šādiem rādītājiem:
◦ apsaimniekoto LIZ ha skaits;
◦ lauksaimniecības dzīvnieku skaits;
◦ saražotās produkcijas apjoms (piens, graudi, gaļa, gaļas produkti, siers, dārzeņu
konservi u.tml.);



Investīciju rezultātā, tiek veicināta saimniecības un uzņēmuma
ražošanas efektivitātes palielināšana, salīdzinājumā ar projekta
iesniegšanas gadu, vismaz par pieciem procentiem panākot:
◦ izmaksu samazinājumu uz vienu ha apsaimniekotās LIZ vai saražoto
produkcijas vienību (piens, graudi, dārzeņi, gaļa, siers, konservi u.tml.);
◦ saražotās produkcijas apjoma palielinājumu uz vienu uzņēmumā nodarbināto.
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Kopprojekti
Par kooprojektu uzskatāms divu vai vairāku pretendentu
noslēgts ilgtermiņa (vismaz 7 gadi) sadarbības līgums (pēc LAD
parauga) par kopēju sadarbību:


Ražošanas procesa nodrošināšanā



Infrastruktūras izveidē un izmantošanā (par kopīgu
koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukciju vai
renovāciju)

Kopprojektu iesniedz, atbalstu saņem un saistības ar pārējiem
kopprojekta dalībniekiem nodrošina viens no pretendentiem.
Izmaksu sadali, norēķinu kārtību nosaka kopprojekta līgums.

N.B. Kooprojekti netiks atbalstīti pirmajā projektu pieņemšanas
kārtā
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Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Apakšpasākumā pretendents ir:



lauku saimniecība, kas ražo lauksaimniecības produktus;



juridiska vai fiziska persona, kas plāno izveidot lauku
saimniecību, lai uzsāktu lauksaimniecības produktu
ražošanu;



atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība (visā saistību periodā ir atbilstīga)
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Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Atbalstāmās aktivitātes:


jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kas
paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai un
iepakošanai



ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu
iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde,
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana



lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu būvju
būvniecība, esošo būvju rekonstrukcija



vispārējās izmaksas
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Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Piena govkopībā esošas dzīvnieku novietnes rekonstrukciju vai jaunas
dzīvnieku novietnes būvniecību atbalsta, ja attiecīgā gadā iesniedzot
projektu, paredzēto stāvvietu skaits pēc projekta īstenošanas ir vismaz:


Rekonstrukcijai, iesniedzot projektu:
◦ 2014.gadā – stāvvietas 15 govīm;
◦ 2015.gadā – stāvvietas 25 govīm;
◦ 2016.gadā – stāvvietas 35 govīm;
◦ 2017.gadā – stāvvietas 45 govīm;



jaunas kūts būvniecībai, iesniedzot projektu:
◦ 2014.gadā – stāvvietas 50 govīm;
◦ 2015.gadā – stāvvietas 65 govīm;
◦ 2016.gadā – stāvvietas 80 govīm;
◦ 2017.gadā – stāvvietas 100 govīm.

Pēc trešā noslēgtā gada pēc projekta īstenošanas pretendentam
jāsasniedz 80%, bet pēc piektā noslēgtā gada 100% no minētā dzīvnieku
skaita.
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Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās


Īpaši nosacījumi:
◦ fiziskā persona, kas plāno izveidot lauku saimniecību,
nodibina zemnieku saimniecību vai iegūst komersanta
statusu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad
stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
◦ trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas
kooperatīvam ir jāpalielina biedru skaits vai
apgrozījums par 5 % attiecībā pret gadu pirms projekta
iesniegšanas.
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Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Atbalsta veids un apjoms
Atbalsta intensitāte ir līdz 40% un tiek diferencēta atkarībā no
investīciju vai atbalsta pretendenta veida un ieguldījuma mērķa:



◦

būves - 40%

◦

pirmais traktors – 20-40%,

◦

katrs nākamais traktors – 20 -30%

◦

agregāti, iekārtas -25-40%

Papildus atbalsta intensitāte:
◦ līdz 10% investīcijām būvniecībā, kas tiek veiktas zālēdāju
lopkopības nozarē (atgremotāji un zirgu dzimtas dzīvnieki)
◦ līdz 20% investīcijām, ko veic jaunais lauksaimnieks lauku
saimniecībā, bet nepārsniedzot 400 000 EUR attiecināmo
izmaksu apmēru – netiks piemērots 1.kārtā, jo diskusija ar EK
par jauno lauksaimnieku definīciju



Nr.
p.k.
1.

2.

Atbalsta pretendentiem, kuri plāno uzsākt nepārstrādāto
lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmā iesniegtā projekta
attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 EUR

Attiecināmo izmaksu veids

Apgrozījums, EUR
0

Būvju būvniecība, rekonstrukcija
Papildus atbalsta intensitāte, ja projekts
tiek īstenots lopkopības nozarē, kur audzē
zālēdājus
Lauksaimniecībā izmatojamie traktori
(pirmais saimniecībā iegādātais, ja visi
pārējie ir vecāki par 10 gadiem)
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Līdz
70 000

70 001 –
1 000 000

1 000 001
– 10 milj.

10 milj. –
500 milj.

40 %

40%

40%

40%

-

-

10%

10%

10%

-

40%

40%

40%

20%

-

3.

Lauksaimniecībā izmatojamie traktori (katrs
nākamais)

30%

30%

30%

20%

-

4.

Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot
lauksaimniecībā izmantojamos traktorus)

40%

40%

40%

30%

-

5.

Būvju būvniecība, rekonstrukcija un
specializētais transports kooperatīviem

-

40%

40%

40%

40%

6.

Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot
lauksaimniecībā izmantojamos traktorus)
kooperatīviem

-

25%

25%

25%

25%
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Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Apakšpasākumā pretendents ir:


pārstrādes uzņēmums - juridiska persona, kas
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas
ar lauksaimniecības produktu pārstrādi



jauns pārstrādes uzņēmums - juridiska persona, izņēmuma
gadījumā, ja ir pierādīta projekta reālā dzīvotspēja un izejvielu
nodrošinājums



mājražotājs - juridiska persona, kas nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos

Pārstrādes uzņēmumiem, kuru apgrozījums kopā ar saistītiem
uzņēmumiem pārsniedz 200 milj. EUR vai kuros strādā vairāk
nekā 750 darbinieku, atbalstu nepiešķir.
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Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Atbalstāmās aktivitātes:


jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana, kas paredzētas lauksaimniecības produktu
pārstrādei un iepakošanai



lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu
būvju būvniecība, esošo būvju rekonstrukcija



vispārējās izmaksas
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Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Īstenojot pārstrādes projektu jābūt sadarbības līgumam par
izejvielu piegādi pie projekta iesniegšanas, vai jāiepērk vietējo
lauksaimnieku saražotās pamatizejvielas ne mazāk kā





Gaļas pārstrādē - 30%



Augļu un dārzeņu pārstrādē - 20%



Maize, miltu izstrādājumi – 50%



Pārējos sektoros - 70%



Projektu uzraudzības periodā vietējo pamatizejvielu īpatsvars
jāpalielina par 10% trešā gada beigās pēc lēmuma par atbalsta
piešķiršanu



Atbalsta pretendentiem, kuri plāno uzsākt lauksaimniecības
produktu pārstrādi, pirmā iesniegtā projekta attiecināmo izmaksu
summa nepārsniedz 300 000 EUR
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Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Atbalsta veids un apjoms


Nr.p
.k.

Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstībai atbalsta
intensitāte ir līdz 30% un tiek diferencēta atkarībā no investīciju
vai atbalsta pretendenta veida, apgrozījuma lieluma un
ieguldījuma mērķa
Attiecināmo izmaksu veids

Apgrozījums, EUR
0

Līdz 70 000

30 %

1.

Būves un iekārtas

2.

Ražotājiem mājas apstākļos, ja
projekta rezultātā tiek izveidots
pilnībā reģistrēts vai atzīts uzņēmums

30%

70 001- 1
000 000
30%

1 000 001
– 50 milj.
20%

10 milj. –
500 milj.
20%

40%

30%*

-

-

* apgrozījums līdz 200 000 EUR



Papildus atbalsta intensitāte līdz 10%, ja pārstrādes uzņēmumā
ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus



Papildus atbalsta intensitāte 10% par vismaz 5 pārtikas produktu
ražošanu, kas atbilst ieteicamiem/veselīgiem pārtikas produktiem
18
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Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā
Apakšpasākumā pretendents ir:


meliorācijā
◦ fiziska persona
◦ juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa
ir vairāk nekā 50 %
◦ pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks
pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu
rekonstrukciju vai renovāciju
◦ valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai
tiesiskais valdītājs



lauksaimniecības infrastruktūras attīstībā
◦ kooperatīvs
19

Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā
Atbalstāmās aktivitātes:
 meliorācijas kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu
rekonstrukcija un renovācija;
 meliorācijas objektam pieguloša ceļa būvniecība,
rekonstrukcija vai renovācija;
 Kooperatīviem nepieciešamās infrastruktūras
(piemēram, laukumi pie ražošanas objektiem, dzelzceļa
pievadi) būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija;
 vispārējās izmaksas
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Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā
Īpaši nosacījumi:


Pretendenta īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā ir Meliorācijas
kadastrā reģistrēta rekonstruējama vai renovējama meliorācijas
sistēma vai zeme, uz kuras plānots attīstīt lauksaimniecības
infrastruktūru.



Nomas gadījumā, nomas līgums paredz meliorācijas sistēmas
rekonstrukciju, renovāciju vai lauksaimniecības infrastruktūras
attīstību.



Meliorācijas sistēmu renovāciju lauksaimniecības zemē un meža zemē
atbalsta, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
◦ meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti vairāk kā pirms 15 gadiem;
◦ projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas renovācijas darbos
izrokamais grunts apjoms (kubikmetros) ir vismaz 30 % apmērā no
renovējamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktā grunts apjoma
(kubikmetros);
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Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā
Npk.

Atbalstāmā aktivitāte

Atbalsta
intensitāte

1.

Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija

60%

2.

Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana
(sedimentācijas baseins, meandrs)

80%

3.

Kopprojekti

80%

4.

Pašvaldības

90%

5.

Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un
renovācija

100%

6.

Laukumi, dzelzceļa pievadi u.tml. infrastruktūra

40%

• Meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un renovāciju neatbalsta
Natura 2000 un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (izņemot, ja
to paredz dabas aizsardzības plāns) un citās aizsargājamās
teritorijās.
22
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Maksimālais atbalsta apjoms
Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā
attiecināmo izmaksu summa:
•

visos investīciju pasākumos kopā nepārsniedz 4 000 000 EUR,
kooperatīviem 8 000 000 EUR

•

Lauku saimniecības attīstībai - līdz 2 000 000 EUR, bet ne
vairāk kā 700 000 EUR tehnikas, iekārtu un aprīkojuma
iegādei

•

Pārstrādes uzņēmuma attīstībai - līdz 3 000 000 EUR

•

Mājražotājam, kas projekta rezultātā pāriet uz atzīta
pārstrādes uzņēmuma statusu - līdz 100 000 EUR

•

Meliorācijai – līdz 300 000 EUR
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Attiecināmās izmaksas


Vispārīgās izmaksas projektu ietvaros:
◦ 2 % - jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādes gadījumā
◦ 7% - jaunas būvniecības un rekonstrukcijas gadījumā
◦ 15% - meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai
MKN tiks noteikta arī maksimālie griesti vispārējām izmaksām
atkarībā no projekta apjoma



10% no projekta izmaksām var veidot tieši ar ražošanu
nesaistītas izmaksas (administratīvās telpas, palīgtelpas,
personāla atpūtas telpas).
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Attiecināmās izmaksas
Traktoru iegādi atbalsta , ja projektā paredzēto traktoru
jauda nepārsniedz saimniecībā esošo traktoru jaudu – 1,2
ZS/ha un 1,2 ZS/LLV
 Dārzkopības (t.sk. kartupeļi) un augļkopības platībām – 10
ZS/ha
Tiek ņemti vērā traktori, kas jaunāki par 10 gadiem.


MKN projektā ietverto maksimālo attiecināmo izmaksu griesti
var tikt pārskatīti katru gadu. Papildus tiks noteikti maksimālie
attiecināmo izmaksu griesti būvmateriālu iegādes gadījumā
(~60% apmērā no būvniecības izmaksām).
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Projektu atlases kritēriji


Projektā paredzēta būvniecība –priekšroka tiem kam jau uz
iesniegšanas brīdi ir tehniskais projekts un būvatļauja



Atbalsta pretendenta ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados
no lauksaimniecības produktu ražošanas pret saņemto publisko
finansējumu attiecīgajā pasākumā (koeficients)



Projekta īstenotāja samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas (darba devēja maksājums) uz vienu
strādājošo (koeficients)



Atbalsta pretendenta izmantotā ražošanas metode (bioloģiskā,
integrētā, dalība nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā)

Vienādu punktu skaita gadījumā, priekšroka saņemt publisko
finansējumu ir atbalsta pretendentam ar lielāko koeficientu –
ieņēmumi pret saņemto publisko finansējumu no attiecīgās
aktivitātes
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Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Jaunais lauksaimnieks ir:
 fiziska persona, kura:
◦ projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem
◦ lauku saimniecību dibina pirmo reizi, kā tās īpašnieks
◦ ir ieguvis atbilstošu vidējo speciālo vai augstāko lauksaimniecisko
izglītību (apgūtas vismaz 320 stundas lauksaimniecības priekšmeti) vai
uzsācis mācības, lai to iegūtu (mācības jāpabeidz 36 mēnešu laikā pēc
projekta apstiprināšanas)



juridiska personas gadījumā definīcija tiks piemērota personai, kurai
pieder vairāk nekā 50,1 procents pamatkapitāla daļu saimniecībā.
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Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Atbalsts jauniem
lauksaimniekiem

maksimālais apjoms vienam
pretendentam plānots līdz 70 000
EUR visā periodā
• saimniecības nodibināšana
• lauksaimniecības tehnikas (t.sk.
lietotas) un iekārtu iegāde
• lauksaimniecības vaislas
dzīvnieku iegāde
• zemes iegāde,
• būvniecība
• ilggadīgo augļkopības stādījumu
ierīkošana
• apgrozāmie līdzekļi

Ieguldījumi
materiālajos aktīvos

Papildus atbalsta intensitāte:
• 10% lauksaimniecības
agregātu iegādei
• 20% būvniecībai

Papildus intensitāti piemēro
attiecināmajām izmaksām
līdz 400 000 EUR
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Saimniecību un biznesa attīstība
Mazo saimniecību attīstība (35 milj. EUR)
Atbalsta saņēmēji - mazās lauku saimniecības - fiziska vai juridiska
persona, kuras gada apgrozījums ir 2000 – 15 000 EUR un kura īpašumā
vai valdījumā ir 1-50 ha LIZ
Max atbalsta apjoms - 15 000 EUR (piecu gadu periodā, ne mazāk kā
divos maksājumos)
Attiecināmās izmaksas:

•
•
•
•
•

Ražošanas pamatlīdzekļu (t.sk. lietota tehnika)
Būvmateriālu iegāde un būvniecība
Ilggadīgo stādījumu ierīkošana
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki
Apgrozāmie līdzekļi (MK noteikumos tiks noteikts, cik % no kopējā
atbalsta apjoma)
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Saimniecību un biznesa attīstība
Mazo saimniecību attīstība (35 milj. EUR)
Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
•

Izstrādāts saimniecības attīstības plāns visam saistību
periodam (piesaistot LLKC konsultantus)

•

Pēc projekta īstenošanas saimniecība pārsniedz 15 000 EUR
apgrozījumu vai ne mazāk kā 30% pret pieteikšanās gadā
iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu
deklarāciju vai sasniedz līdzvērtīgu ražošanas pieaugumu
(fiziskās vienībās/SI) uzraudzības periodā

•

Apgūtas minimālās lauksaimniecības pamatzināšanas (160
stundas).
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Saimniecību un biznesa attīstība
Atbalsts lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā
un attīstībā (46,7 milj. EUR)
Atbalsta aktivitātes
•Uzņēmumu dibināšana (nelauksaimnieciskā darbība)
•Uzņēmumu attīstība (nelauksaimnieciskā darbība, t.sk. lauku tūrisms)
•Nelauksaimniecisko darbību dažādošana (lauku saimniecībām)
Atbalsta saņēmēji
•Fiziskas vai juridiskas personas, kuri atbilst mikro un mazo uzņēmumu
definīcijai, ņemot vērā arī saistītos uzņēmumus un personas
Atbalsta apjoms
•Nelauksaimniecisko darbību dažādošanai - 200 000 EUR
•Jaunu mikrouzņēmumu radīšanai - 70 000 EUR
•Uzņēmumu attīstībai – 200 000 EUR
Attiecināmās izmaksas: jaunu pamatlīdzekļu iegāde, būvniecība,
vispārējās izmaksas
Atbalsta intensitāte - līdz 55%
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Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma
pakalpojumu attīstīšana vai mājražošana (I)
LEADER apakšpasākumā (M 19.4.) «Vietējās rīcības grupas darbības
nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana»
Pieejamais finansējums periodā lauku tūrismam: 11 783 136 EUR
Pieejamais finansējums periodā mājražošanai: 5 000 000 EUR
(bez prasības pārtapt par reģistrētu/atzītu)

LEADER pieejā atbalsts tiek īpaši sniegts vietējās ekononomikas
attīstībai, atbalstot uzņēmējdarbības projektus (īpaši, lauku
tūrismā, lauku ekonomikas dažādošanā uzņēmiem, kuru
apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR/gadā un mājražošanā).
Atbalsta intensitāte: Sabiedriskā labuma projekti - līdz 90%;
Kopprojekti, kopdarbība- līdz 80%;
Privāta labuma projekti- līdz 70%
32
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Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma
pakalpojumu attīstīšana vai mājražošana (II)
3) IMA apakšpasākumā (M 4.2.) «Atbalsts ieguldījumiem

pārstrādē»
Pieejamais finansējums periodā: 75 880 110 EUR
Atbalsta intensitāte: līdz 40%
Atbalsta pretendents: juridiska persona, kas nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk –
ražotājs mājas apstākļos). Pēc projekta īstenošanas pretendents
reģistrējas kā pārstrādes uzņēmums. Atbalstu iespējams saņemt
investīcijām tehnoloģijās, ražošanas būvēs - pārtikas ražošanas
uzņēmumos.
Mērķis: paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti
un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas un
ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu
uzņēmumos
33

Platībatkarīgie atbalsta pasākumi
vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai
1. Agrovide
un klimats

2. Bioloģiskā
lauksaimniecība

bioloģiskās
daudzveidības
uzturēšana
zālājos

ražo bioloģiskās
lauksaimniecības
produktus

integrētās
dārzkopības
ieviešana un
veicināšana

pāriet uz bioloģiskās
lauksaimniecības
produktu ražošanu

videi draudzīgas
saimniekošanas
veicināšana

3. Natura 2000
un Ūdens
pamatdirektīvas
maksājumi
Natura 2000
maksājumi
mežu platībām

4. Maksājumi
apgabaliem,
kuros ir dabas
vai citi
specifiski
ierobežojumi
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Saistību periods un platība
2015.gadā visiem sākas jauns 5 gadu saistību
periods, izņemot MLA un NATURA2000 aktivitātēs,
kas ir ikgadēji pasākumi;
 Saistību periodā saistību platību var paplašināt līdz
20%, vai samazināt līdz 20% (nepiemēro atmaksu), - par
kuru tas ir uzņēmies saistības pirmajā saistību
perioda gadā;
 Ja kārtējā gadā atbalstam pieteikto platību apjoms
pārsniedz pieejamo atbalsta apmēru, kas noteikts
nacionālajos
normatīvajos
aktos,
atbalsta
maksājumiem tiek piemērots samazinājuma
koeficients.
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Agrovide un klimats (92,4 milj.EUR)
Atbalsta saņēmēji
• lauksaimnieki, kas uzņemas brīvprātīgas piecu gadu saistības
Apakšpasākumi

• Bioloģiskās

daudzveidības uzturēšana zālājos – atbalsts par
bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu pļaujot vai ekstensīvi
noganot (0,3 – 0,9 LLV/ha), atbalsta maksājums 85 EUR/ha. Nopļautā
zāle jānovāc no lauka.

• Integrētās

dārzkopības ieviešana un veicināšana – atbalsts
dārzkopjiem, kas pielieto integrētās audzēšanas metodes. Atbalsta
maksājums no 74-390 EUR/ha

• Videi

draudzīgas saimniekošanas veicināšana – atbalsts
lauksaimniekiem par videi draudzīgu lauksaimniecisko darbību
īstenošanu. Atbalsta maksājums no 35- 87EUR/ha

◦
◦
◦
◦
◦

Buferjoslu izveide 3m platumā
Starpkultūru audzēšanu 10% platību
Tauriņziežu audzēšanu 25% platību
Rugāju saglabāšana vismaz 10 ha platībā
Zaļās platības rudens-ziema vismaz 75% no LIZ (atbalsts par platību, kas pārsniedz
obligātās prasības jeb 20% apmērā)
36
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Bioloģiskā lauksaimniecība (149,4 milj. EUR)
Atbalsta saņēmēji
• lauksaimnieki, kuri pāriet vai veic lauksaimniecisko darbību ar
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm
Atbalstu var saņemt, ja:
• visa saimniecība bioloģiski sertificēta
• ir attiecīgas iemaņas bioloģiskās l/s produkcijas ražošanā
• nodrošināta standarta izlaide vismaz 280 EUR/ha
• nodrošināts minimālais dzīvnieku blīvums uz pastāvīgo pļavu un
ganību, aramzemē sēto zālāju platībām vismaz 0,3 LLV/ha
Atbalsta maksājums atkarīgs no saražotās produkcijas realizācijas:
◦

ja saimniecība nozīmīgu daļu no saražotās produkcijas realizē
bioloģiskās pārstrādes ķēdē (vismaz 20%, līdz vismaz 50%
2020.gadā) , atbalsta maksājums 100 % apjomā

◦

ja mazākos apjomos – atbalsts 80% apmērā un ikgadēji samazinās
par 10%
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Natura 2000 mežiem (33 milj. EUR)
Atbalsta saņēmējs:
• Privātie meža īpašnieki, to kooperatīvi vai apvienības
Atbalsta aktivitāte
• Kompensācijas maksājums par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem, kas attiecīgajā teritorijā radušies Putnu un
Biotopu direktīvu ieviešanas rezultātā
Atbalsta apjoms
• Diferencēts atkarībā no saimnieciskās darbības ierobežojuma
veida
• Aizliegta mežsaimnieciskā darbība – 120 EUR/ha
• Aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte – 80 EUR/ha
• Aizliegta galvenā cirte – 80 EUR/ha
• Aizliegta kailcirte – 40 EUR/ha
Līdz precīza kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai visiem vienota
atbalsta likme – 80 EUR/ha
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Maksājums saimniecībām ar dabas (I)
ierobežojumiem (267,5 milj.EUR)
Atbalsta saņēmēji
• Aktīvie lauksaimnieki (Regula Nr.1307/2013 9.pants), kuru
saimniecības atrodas teritorijā ar dabas ierobežojumiem (jaunajā
MLA)
Atbalstu saņem, ja:
• uz LIZ platībām nodrošina standarta izlaidi vismaz 280 EUR/ha
• pastāvīgo pļavu un ganību, aramzemē sēto zālāju un nektāraugu
platībā nodrošina minimālo dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 LLV/ha
konvencionālās saimniecībās vai 0,3 LLV/ha bioloģiskajās
saimniecībās
Degresivitāte:
Par saimniecības pirmajiem 100 ha atbalsts netiktu samazināts, taču:
 no 100 – 500 ha - atbalsta samazinājums 2% apjomā jeb 98% no atbalsta
apjoma,
 501 – 1 000 ha – atbalsta samazinājums 4% apjomā jeb 96% no atbalsta apjoma,
 1 001 ha – 1 500 ha – 6% jeb 94% no atbalsta apjoma,
 virs 1 501 ha – 8% jeb 92% no atbalsta apjoma.
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Maksājums saimniecībām ar dabas
ierobežojumiem (III)

1-kat:25 EUR/ha; 2-kat:40 EUR/ha; 3-kat:58 EUR/ha
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Paldies par Jūsu
uzmanību!
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