5.pielikums
Vietējo rīcības grupu izstrādātie atlases kritēriji pasākumiem, kurus īsteno saskaņā ar
vietējās attīstības stratēģijām
Informācija par vietējo rīcības grupu noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem
Pasākumiem, kurus īsteno saskaņā ar vietējās attīstības stratēģijām, vietējā rīcības grupa vērtē
projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai pēc vietējā attīstības stratēģijā atbilstošajai
rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektu vērtēšanas kritērijus katrai
vietējā attīstības stratēģijā ietvertajai rīcībai nosaka vietējā rīcības grupa un apstiprina kopā ar
vietējo attīstības stratēģiju (stratēģijas sastāvdaļa). Tos publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
vienlaikus ar paziņojumu par atklātu projektu iesniegumu konkursa izsludināšanu.
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam uzraudzības komiteja vietējās rīcības grupas noteiktos projektu vērtēšanas
kritērijus nesaskaņo.
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam uzraudzības komitejā saskaņotie projektu atlases kritēriji
4.prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” pasākuma „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes:
1.„Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”;
2.„Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu
attīstība”;
3.„Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”;
4.„Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas
potenciāla atjaunošana”.
projektu atlases kritērijs:
Ja attiecīgās rīcības un kārtas ietvaros publiskais finansējums ir nepietiekams, lai
atbalstītu visus iesniegtos vietējai attīstības stratēģijai atbilstošos projektus, priekšroku dod
pretendentam, kurš īstenos projektu pašvaldībā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu.
Ierosinām precizējumu:
Gadījumos, kad attiecīgās rīcības un kārtas ietvaros sabiedriskais finansējums ir nepietiekams,
projektu iesniegumus sarindo pēc iegūtā punktu skaita atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā
atbilstošajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem un priekšroku sabiedriskā
finansējuma saņemšanai dod projektam ar lielāku vietējās rīcības grupas piešķirto punktu
skaitu.
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam,
kurš īstenos projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksa vērtību saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanu kārtību.
Pamatojums:
Vietējās rīcības grupas teritorija ir kompakta un aptver salīdzinoši nelielu skaitu pašvaldības.
Tā kā projektu konkursi notiks atsevišķi katrai vietējai rīcības grupai un vietējā attīstības
stratēģijā ietvertai rīcībai, tad pastāv iespēja, ka vairāki projekti vienas rīcības ietvaros var tik
īstenoti vienā pašvaldībā un šādos gadījumos nevar piemērot tikai projekta atlases kritēriju par
zemāko teritorijas attīstības indeksa vērtību.

