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11.09.2014.
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Pasākuma „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” galvenie
nosacījumi – 8,67 milj. EUR
 Pasākuma

ietvaros
piešķir
kompensācijas
akvakultūras
dīķsaimniecībām, kas apņemas vismaz piecus gadus ievērot
paaugstinātas ūdens vides prasības;
 Piemērota līdzīga metodika un nosacījumi kā pašreizējā periodā –
ierobežots zivju blīvums dīķos 200-600 kg/ha, dīķu mēslošanas,
uzpludināšanas un vasarošanas ierobežojumi, darbību uzskaite
reģistrācijas žurnālā, vienlaikus tiek diferencēts atbalsta apjoms
atkarībā no saražotajiem apjomiem:
▬ ražojot 500-600 kg/ha kompensācija 100% - 342 EUR;
▬ ražojot 300–500 kg/ha kompensācija 80% - 273 EUR;
▬ ražojot 200-300kg/ha atbalsts 60% – 205 EUR.
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Pasākuma „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” projektu
atlases kritēriji
Nr.
p.k.

1.

Kritēriju grupa
Projekta īstenošanas
vieta

Kritērijs

Kritēriju
punktu skaits
Par katru akvakultūras uzņēmuma
2
pieteiktās platības hektāru, kas
atrodas Natura 2000 teritorijā
Par katru akvakultūras uzņēmuma
pieteiktās platības hektāru, kas
atrodas ārpus Natura 2000 teritorijas

1

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 3 punkti
 Ja par atbilstību atlases kritērijiem saņemts vienāds punktu skaits, priekšroka
saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kura atbalstam
pieteikto ūdenstilpju platību lielākā daļa atrodas Natura 2000 teritorijā.
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Pasākuma „Uzglabāšanas atbalsts” galvenie nosacījumi – 1,2 milj. EUR
 Kompensācijas atzītām zvejnieku ražotāju organizācijām par zvejas

produktu uzglabāšanu;
 Kompensācijas apjoms saskaņā ar EJZF regulas 67.pantu nedrīkst
pārsniegt katru no šiem rādītājiem:
 a) uzglabāšanas

atbalsta summa nepārsniedz attiecīgo produktu
stabilizēšanai un uzglabāšanai vajadzīgo darbību tehnisko un finansiālo
izmaksu summu;

 b) daudzumi, par kuriem ir tiesības pretendēt uz uzglabāšanas atbalstu,

nepārsniedz 15 % no attiecīgo produktu daudzuma gadā, ko ražotāju
organizācija laidusi pārdošanā
 c) finansiālais atbalsts gadā nepārsniedz 2 % no ražotāju organizācijas

biedru tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības 2009.–2011. gada
laikposmā.

 Atbalsta intensitāte - 100%.
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Pasākuma „Uzglabāšanas atbalsts” projektu atlases kritēriji

N.p.k.

1.

Kritēriju grupa

Uzglabātās zivju
sugas

Kritērijs

Menca

Par katru 1
tonnu – 0,1
punkts

Reņģe

Par katrām 3
tonnām – 0,1
punkts
Par katrām 5
tonnām – 0,1
punkts
Par katru 1 % 0,2 punkti

Brētliņa

2.

Nozvejas kvota

Kritēriju
punktu skaits

Biedrības biedriem pārskata gada
1.janvārī piešķirtās nozvejas kvotas
īpatsvars no Latvijai noteiktās Baltijas
jūrā kopējās pieļaujamās nozvejas*

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu ir 1 punkts
* Visas sugas, kurām ES piešķirtas nozvejas kvotas, izņemot lašus.
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Pasākums „Ražošanas un tirdzniecības plāni” – 1,2 milj. EUR
 Kompensācijas atzītām zvejnieku ražotāju organizācijām par to

izstrādāto ražošanas un tirdzniecības plānu īstenošanu.
 Atbalsta intensitāte - 75%.
Projektu atlases kritēriji
N.p.k.

1.
2.

Kritērijs

Kritēriju
punktu skaits
1 punkts par
Ražotāju organizācijas biedru skaits
katru biedru*
Biedrības biedriem pārskata gada 1.janvārī piešķirtās Par katru 1 % nozvejas kvotas īpatsvars no Latvijai noteiktās Baltijas jūrā
0,2 punkti
kopējās pieļaujamās nozvejas**

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu ir 2 punkti
*Maksimālais punktu skaits – 20 punkti.
**Visas sugas, kurām piešķirtas nozvejas kvotas, izņemot lašus.
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Pasākums „Kontrole un izpilde” – 6,5 milj. EUR
 Atbalsts Savienības kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas

īstenošanai zvejniecībā – elektroniskās izsekojamības un reģistrācijas
sistēmas, satelītnovērošanas un automātiskās identifikācijas sistēmas,
zvejas kontroles līdzekļu, datoraparatūras, programmatūras iegāde un
uzstādīšana u.c. aktivitātes atbilstoši ES izvirzītajām zvejas kontroles
prioritātēm attiecīgajā laika periodā;
 Atbalsta pretendenti: VVD, VARAM, ZM;
 Atbalsta intensitāte - 100%.
Projektu atlases kritēriji
N.p.k.

1.
2.

Kritērijs
Projekta mērķis atbilst pasākuma mērķim
Projekta ietvaros īstenojamās darbības veic ieguldījumu vismaz
vienā no Eiropas Komisijas noteiktajām prioritātēm zvejas
kontroles finansēšanai

Jā/Nē
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Pasākums „Datu vākšana” – 6,6 milj. EUR
 Atbalsts zivsaimniecības datu vākšanai, pārvaldībai, zinātniskajai

analīzei, pētnieciskajai uzskaitei jūrā, datu vākšanas un datu
pārvaldības sistēmas uzlabošanai u.tml.
 Atbalsta pretendents: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR”.
 Atbalsta intensitāte - 100%.
Projektu atlases kritēriji
N.p.k.

Kritērijs

1.

Projekta mērķis atbilst pasākuma mērķim

2.

Projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes atbilst Latvijas
Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmai

Jā/Nē
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Vietējo rīcības grupu atlases kritēriji (I)
Nr.
Kritērijs
p.k.
1.
Biedru skaits VRG

2.

VRG teritoriālais pārklājums (biedru
pārstāvniecība pēc deklarētās dzīves
vietas vai juridiskās adreses), lai
veicinātu vienmērīgu teritorijas
attīstību

3.

VRG lēmējinstitūcijas* pārstāvju
daudzveidība

Apakškritērijs

Punktu skaits kritērijā
par katru biedru uz 1000
iedzīvotājiem VRG darbības
teritorijā 1 punkts

par katru procenta punktu no novada
pagastu un novadu pilsētu vai
novadu (ja tā ir mazākā teritoriālā
vienība) teritoriālā pārklājuma 0,1
punkts
uzņēmēji

pārstāvju skaits reizināts ar 0,5
punkti

nevalstiskās
organizācijas

pārstāvju skaitu reizināts ar 0,3
punkti

*VRG lēmējinstitūcija – pārvaldes institūcija, kas ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanu un kurā tiek nodrošināts partnerības princips (ne vairāk kā 49% ir valsts un
pašvaldību iestāžu pārstāvji un vismaz 51% ir privātpersonas (ekonomiskie un sociālie
partneri)).
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Vietējo rīcības grupu atlases kritēriji (II)
Nr.
p.k.

4.

Kritērijs
Pēdējā gada laikā rīkoti VRG
darbības teritorijā esošo iedzīvotāju
informēšanas pasākumi par tās
darbību (izņemot pasākumus, kas
saistīti ar vietējās attīstības
stratēģijas
2007.-2013.gadam
īstenošanas nodrošināšanu, t.i.,
sludinājumi, semināri par projektu
konkursiem) un to dalībnieku skaits
procentuāli pret VRG darbības
teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu

Apakškritērijs
informatīvie semināri,
iedzīvotāju forumi un
darba grupas

informācija VRG
darbības teritorijā
esošajos laikrakstos un
reģionālajās TV
informācija nacionālajos
laikrakstos un nacionālā
TV

**Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A=

B * 100
xD
C

Punktu skaits kritērijā
dalībnieku skaits pret VRG
darbības teritorijā esošo
iedzīvotāju skaitu procentos
reizināts ar pasākumu skaita
koeficientu**
par katru informācijas
ievietošanas reizi 0,5 punkti

par katru informācijas
ievietošanas reizi 0,1 punkts

,kur

A - punktus skaits, B - dalībnieku skaits, C - VRG darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaits, D pasākumu skaita koeficients, ja pasākumu skaits no 1 līdz 9 - 1,D vai 2,D (ja robežās no 10 līdz 19),
vai 3,D (ja robežās no 20 līdz 29) utt.
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Vietējo rīcības grupu atlases kritēriji (III)
Nr.
p.k.

Kritērijs

5. Pēdējo divu gadu laikā ir veiktas papildus citas vietējās
aktivitātes (piemēram, projektu konkursi, apmācības,
labiekārtošanas darbi u.c.), kurām saņemts finansējums no
citiem finanšu avotiem, izņemot ELFLA un EZF
finansējumu, izņemot informēšanas aktivitātes
6. Pašvaldību skaits VRG darbības teritorijā

7.

Vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijā
zivsaimniecības nozares pārstāvju skaits

pārstāvēto

Apakškritērijs

Punktu skaits kritērijā

aktivitāšu skaits

par katru 1 punkts

VRG, kuras darbības teritorijā
ir vairāk nekā 1 pašvaldība,
par katru pašvaldību 1 punkts
Par katru pārstāvi 1 punkts

 Vienādu vietējo rīcības grupu atlases (kvalitātes) kritēriju punktu gadījumā priekšrocības
saņemt publisko finansējumu ir vietējai rīcības grupai, kurai ir lielāka biedru skaita
attiecība pret teritorijas iedzīvotāju skaitu, kurā darbojas VRG.
 Ja arī šajā kritērijā VRG ieguvušas vienādu punktu skaitu, priekšroku dod VRG, kurai ir
pieredze vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā (VRG izvirzītajam administratīvajam
vadītājam ir vismaz 3 gadu pieredze vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā).
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Paldies par uzmanību!

