Pielikums 28.02.2011. Lēmumam Nr. L-2011/01
Grozījumi projektu atlases kritērijos Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”
(turpmāk – pasākums) veikt grozījumus projektu atlases kritērijos.
Lai nodrošinātu prioritāru atbalstu investīcijām videi draudzīgos
ražošanas procesos un ņemtu vērā arī to izmaksu īpatsvaru projekta kopējās
attiecināmajās izmaksās, kritēriju grupā „Attiecināmās izmaksas” precizēts
punktu piešķiršanas mehānisms.
Tā kā turpmāk paredzēts projektu attiecināmajās izmaksās neietvert
izmaksas, kas paredzētas zemes darbiem (piemēram, dīķu rakšanai,
rekonstrukcijai), no projektu atlases kritērijiem tiek svītrota kritēriju grupa
„Projekta darbības virziens”.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem precizēta piezīme par teritorijas attīstības
indeksu.
Projektu atlases kritēriji pasākumam „Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos”
Pašreizējā redakcija:
Nr.
Kritēriju grupa
Kritērijs
p.k.
1. Uzņēmuma lielums* Sīkie (mikro) uzņēmumi
Mazie uzņēmumi
Vidējie un pārējie uzņēmumi
2.
Attiecināmās
Ūdens mehāniskie filtri, biofiltri un to substrāti,
izmaksas
sistēmas un iekārtas ūdens kvalitātes nepārtrauktai
kontrolei un vadībai, sistēmas un iekārtas ūdens
nodrošināšanai ar skābekli, augstspiediena iekārtas
baseinu mazgāšanai un termodezinficēšanai,
recirkulācijas sistēmas
Citas attiecināmās izmaksas
3. Projekta īstenošanas Atbalsta pretendents īsteno projektu teritorijā ar 4.
vieta
un 5.grupas attīstības indeksu**
Atbalsta pretendents īsteno projektu teritorijā ar
3.grupas attīstības indeksu**
Pārējie
4.
Projekta darbības Audzēšanas tehnoloģiju pielietošana, kas nav
virziens
dīķsaimniekošana
Pārējie projekti
5.
Akceptēts
Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar projekta
būvprojekts
iesniegumu***
Pārējie projekti

Punktu skaits
10
5
0
10

0
8
4
0
5
0
2
0
1

Piezīmes.
1. * Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr. 1198/2006 par
Eiropas Zivsaimniecības fondu 3.panta "f'' punktu.
2. ** Teritorijas attīstības indeksu (uz attiecīgās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas
atvēršanas dienu) nosaka atbilstoši teritoriju sadalījumam reģionos saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas
reģionu attīstības aģentūrām Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.
3. *** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārīgiem būvnoteikumiem.

Jaunā redakcija:
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Uzņēmuma lielums* Sīkie (mikro) uzņēmumi

Attiecināmo izmaksu
attiecība pret kopējām
projekta
attiecināmajām
izmaksām

Projekta īstenošanas
vieta

Punktu skaits
10

Mazie uzņēmumi

5

Vidējie un pārējie uzņēmumi

0

0,2 punkti
Ūdens mehāniskie filtri, biofiltri un to
par katru
substrāti, sistēmas un iekārtas ūdens
kvalitātes datorizētai nepārtrauktai kontrolei 1 %, kopā
nepārsniedzot
un vadībai, sistēmas un iekārtas ūdens
10 punktus
nodrošināšanai ar skābekli, augstspiediena
iekārtas baseinu mazgāšanai un
termodezinficēšanai, recirkulācijas sistēmas.
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

Akceptēts būvprojekts Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar
projekta iesniegumu***
Pārējie projekti

2
0

Piezīmes.
1. * Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr.1198/2006 par
Eiropas Zivsaimniecības fondu 3.panta 'f' punktu.
2. ** Teritorijas attīstības indeksa vērtības (uz attiecīgās projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtas atvēršanas dienu) nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības
indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām. Teritorijas attīstības indeksa grupas nosaka
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas
piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.
3. *** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārīgiem būvnoteikumiem.
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