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Labās prakses piemēri (I)
Pasākumā "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"
•

SIA "RR Fish" storu audzēšanas ceha izveide.
Projekta mērķis ir modernizēt akvakultūras uzņēmumu, iegādājoties
mūsdienīgu un augstražīgu storu audzēšanas noslēgtā ūdens apgādes sistēmas
tehnoloģisko līniju, kas, pielietojot inovatīvu un unikālu tehnoloģisko
risinājumu, ļauj attīstīt tradicionālu akvakultūras metodi.
Projekta publiskais finansējums: 547,4 tūkst. Ls

Labās prakses piemēri (II)
Pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"
•

SIA "Karavela" ražotnes paplašināšana.
Projekta mērķis ir paplašināt zivju apstrādes jaudas, iegādājoties un ieviešot
jaunas tehnoloģiskās iekārtas, ražošanas vadības programmnodrošinājumu un
citu nepieciešamo specializēto aprīkojumu, kas ļauj papildināt uzņēmumā
ražoto zivju produkcijas sortimentu ar jauniem produktiem, radot eksportam
uz ES dalībvalstīm piemērotas un konkurētspējīgas produkcijas piedāvājumu.
Projekta publiskais finansējums: 1,8 milj. Ls
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Labās prakses piemēri (III)
Pasākumā "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un
infrastruktūrā"
•

Biedrības "Latvijas Zvejas produktu ražotāju grupa" īstenotais projekts
par zivju pirmapstrādes ceha Liepājā infrastruktūras modernizāciju.
Projekta mērķis ir modernizēt zivju pirmapstrādes un pārstrādes cehu, palielinot
energoefektivitāti, nodrošinot vides aizsardzības pasākumu īstenošanu un
racionālāk izmantojot esošo ražošanas resursu (telpas, ūdeni, cilvēkresursus), kā
arī iegādāties aprīkojumu higiēnisko prasību ievērošanai telpās.
Projekta publiskais finansējums: 263 tūkst. Ls.

Labās prakses piemēri (IV)
Pasākumā "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"
• Biedrības "Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija" taras
apmaiņas servisa vieta.
Projekta mērķis ir izotermisko konteineru, plastmasas palešu,
polietilēna kastu un mobilo kameru iegāde - reņģu un brētliņu
kvalitātes uzlabošanai, piegādājot zvejas produktus patērētājiem vai
pārstrādātājiem.
Projekta publiskais finansējums: 698,4 tūkst. Ls.
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Labās prakses piemēri (V)
4.prioritārais virziens: tehnikas iegāde ezera aizauguma mazināšanai, kas nodrošinās
dabas aizsardzību un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu Durbes ezerā un veicinās
bioloģiskās daudzveidības un zivsaimniecības attīstību.

Projekta
publiskais
finansējums:
5,1 tūkst. Ls
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Labās prakses piemēri (VI)
4.prioritārais virziens: palīgēkas rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku.

Projekta
publiskais
finansējums:
5,9 tūkst. Ls
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EZF ieviešanas gada ziņojuma par 2012.gadu
sagatavošana
• Tiks apstiprināts Uzraudzības komitejā rakstiskajā
procedūrā nolikumā noteiktajā kārtībā;
• Tiks iesniegts EK noteiktajā termiņā līdz 30.06.2013.
Kvalitatīvajā analīzē pamatā tiks izmantota:
• informācija par projektiem un finansējumu no LAD
informācijas sistēmas;
• nepārtrauktajā novērtēšanā veikto izvērtējumu
secinājumi;
• dati no CSP un datu vākšanas programmas.

Paldies par uzmanību!
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