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Pasākums “Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos” (1)
•

Grozījums EZF pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”
projektu atlases kritērijos.

Jautājuma būtība: Interese par pasākumu ir ievērojama. Esošajā
ekonomiskajā situācijā jāpārvērtē prioritātes.
Ierosinājums: Pārskatīt projektu atlases kritēriju punktu skaitu, samazinot
kritēriju punktu skaitu mikro un mazajiem uzņēmumiem

Pasākums “Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos” (2)
Pašreizējā redakcija:
Uzņēmuma lielums

Sīkie (mikro) uzņēmumi

30

Mazie uzņēmumi

20

Vidējie un pārējie uzņēmumi

0

Sīkie (mikro) uzņēmumi

10

Mazie uzņēmumi

5

Vidējie un pārējie uzņēmumi

0

Jaunā redakcija:
Uzņēmuma lielums

Pasākums “Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos” (3)
Kopējā kritēriju tabula pēc jaunās redakcijas:
1.

2.

3.

4.

5.

Uzņēmuma lielums*

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas vieta

Projekta darbības virziens

Akceptēts būvprojekts

Sīkie (mikro) uzņēmumi

10

Mazie uzņēmumi

5

Vidējie un pārējie uzņēmumi

0

Ūdens mehāniskie filtri, biofiltri un to substrāti, sistēmas un
iekārtas ūdens kvalitātes nepārtrauktai kontrolei un
vadībai, sistēmas un iekārtas ūdens nodrošināšanai ar
skābekli, augstspiediena iekārtas baseinu mazgāšanai un
termodezinficēšanai, recirkulācijas sistēmas

10

Citas attiecināmās izmaksas

0

Atbalsta pretendents īsteno projektu teritorijā ar 4. un
5.grupas attīstības indeksu**

8

Atbalsta pretendents īsteno projektu teritorijā ar 3.grupas
attīstības indeksu**

4

Pārējie

0

Audzēšanas tehnoloģiju pielietošana, kas nav
dīķsaimniekošana

5

Pārējie projekti

0

Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar projekta
iesniegumu***

2

Pārējie projekti

0

Aktivitāte „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” projektu atlases
kritērijos (1)

Grozījums saskaņā ar LZRA reorganizāciju, lai
uz atbalstu var pretendēt valsts zivju
audzētavas

Aktivitāte „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” projektu atlases
kritērijos (2)
Pašreizējā redakcija:
Attiecināmās
izmaksas

Atbalsta
pretendents

Iekārtas un tehnika notekūdeņu un
dūmgāzu attīrīšanai, ūdens recirkulācijas
nodrošināšanai, iekārtas kaitīgu vielu
samazināšanai zivju produktos

30

Iekārtas un tehnoloģijas blakusproduktu un
atkritumu pārstrādei

15

Pārējās

0

Biedrība

par katru
biedrības
biedru – 1
punkts*

Vietējā pašvaldība vai valsts iestāde
*maksimālais punktu skaits – 20 punktu.

10

Aktivitāte „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” projektu atlases
kritērijos (3)
Jaunā redakcija:
Attiecināmās
izmaksas

Atbalsta
pretendents

Iekārtas un tehnika notekūdeņu un dūmgāzu
attīrīšanai, ūdens recirkulācijas
nodrošināšanai, iekārtas kaitīgu vielu
samazināšanai zivju produktos

30

Iekārtas un tehnika zivju apstrādes
blakusproduktu un atkritumu savākšanai un
transportēšanai

15

Pārējās

0

Biedrība

par katru biedrības
biedru – 1 punkts*

Vietējā pašvaldība, valsts kapitālsabiedrība,
atvasināta publiskā persona**

*maksimālais punktu skaits – 20 punktu.
** atkarībā no ZRP grozījumu redakcijas

10

Projektu iesniegumu pieņemšana un
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Spēkā esošie normatīvie akti nosaka,
ka projektu iesniegumu pieņemšana
notiek kārtās

Pamatojums izmaiņām esošajā projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtībā
Paredzot nepārtrauktu projektu iesniegumu pieņemšanas kārtību
atsevišķiem ZRP pasākumiem, tiktu nodrošināta atbalsta pieejamība
jebkurā laikā visa gada garumā. Tas ļautu izvairīties no
nevajadzīgas ažiotāžas, ko rada kampaņveidīga projektu
iesniegumu pieņemšana noteiktos termiņos.
Līdz ar to būtu iespējams normatīvajos aktos paredzēt, ka
iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu uzsāk uzreiz pēc to
saņemšanas Lauku atbalsta dienestā, kas nodrošinātu projektu
ātrāku izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu, neaizkavējot projektos
paredzēto aktivitāšu īstenošanu optimālos termiņos.
Uzsākot projektu iesniegumu vērtēšanu, Lauku atbalsta dienests
sākotnēji izvērtētu atbalsta pretendenta atbilstību galvenajiem
atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Priekšlikumi izmaiņām pašreiz spēkā esošā
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtībā
Noteikt, ka:
1.
atbalsta pretendentu projekta iesniegumi tiek vērtēti atbilstoši
nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem atbalsta
saņemšanas nosacījumiem, nepiemērojot projektu rindošanu,
līdz brīdim, kad iesniegto projektu iesniegumu reģistrētais
publiskais finansējums sasniedz būtisku daļu - līdz 80% no
pieteikšanās laika periodam izsludinātā pieejamā publiskā
finansējuma;
2.

pēc šī sliekšņa sasniegšanas Lauku atbalsta dienests nodrošina
paziņojuma ievietošanu Latvijas Vēstnesī un Lauku atbalsta
dienesta tīmekļa vietnē www.lad.gov.lv par projekta iesniegumu
pieņemšanu vēl vismaz 30 kalendārās dienas;

3. atbalsta pretendentu projekta iesniegumi, kas tiek iesniegti 2.punktā
minētajā projektu iesniegumu pieņemšanas periodā, tiek vērtēti
atbilstoši Uzraudzības komitejas apstiprinātajiem un
nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem atbalsta
saņemšanas nosacījumiem, piemērojot projektu rindošanu
atbilstoši attiecīgajam pasākumam noteiktajiem projektu atlases
kritērijiem.

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Vērtējot projektu iesniegumus saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības
attīstībai, Lauku atbalsta dienests vispirms novērtē
projektu iesniegumu atbilstību galvenajiem atbalsta
saņemšanas nosacījumiem – vērtēšanas kritērijiem:
• projekta mērķa atbilstība pasākuma mērķim
• atbalsta pretendenta atbilstība atbalsta saņēmēja
statusam
• atbalsta pretendenta atbilstība ekonomiskās dzīvotspējas
rādītājiem (investīciju pasākumiem)

