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STARPTAUTISKĀ
 

SADARBĪBA



ELFLA 1.KĀRTA

Izsludinātais finansējums 1 000 000 LVL.
Rezultāti:


 
2 sadarbības projekti  -

 
finansējums 34 719 LVL.



 
6 projekti sadarbības līgumu slēgšanai –
finansējums līgumu slēgšanai 1 980 LVL
rezervētais finansējums sadarbības projektiem 108 057 
LVL.

Kopējais pieprasītais un rezervētais finansējums 144 756 
LVL.



ELFLA 2.KĀRTA
Izsludinātais finansējums 1 000 000 LVL.
Rezultāti:


 
3 sadarbības projekti  -

 
finansējums 103 102 LVL.



 
22 projekti sadarbības līgumu slēgšanai –
finansējums līgumu slēgšanai 17 643 LVL
rezervētais finansējums sadarbības projektiem 562 683 
LVL.

Kopējais pieprasītais un rezervētais finansējums 683 428 
LVL.



ELFLA 1. UN 2.KĀRTAS REZULTĀTI



EZF 2.KĀRTA

Izsludinātais finansējums 600 000 LVL.

Rezultāti:
2 projekti sadarbības līgumu slēgšanai –
finansējums līgumu slēgšanai 2 215 LVL
rezervētais finansējums sadarbības projektiem 50 460 
LVL.

Kopējais pieprasītais un rezervētais finansējums 52 675 
LVL.



PASĀKUMA MĒRĶIS

Atbalstīt starpvalstu sadarbību, lai sekmētu 
kvalitatīvu pieredzes nodošanu un 
iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu 
problēmu risināšanā, kā

 
arī

 
jaunu un 

inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu.



NOSACĪJUMI


 
Īstenojot projektu tiek sasniegts pasākuma 
mērķis. (9.3.apakšpunkts)



 
Sadarbības projektā

 
paredzēta kopīgu darbību 

īstenošana. (9.5.apakšpunkts)



 
Sadarbības projekta kopīgās darbības nav 
saistītas ar ienākumu gūšanu. (9.7.apakšpunkts)



ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
Pasākuma ietvaros ir attiecināmas šādas kopīgu darbību 
īstenošanas

 
izmaksas:



 

Jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu, tajā
 

skaitā
 

e-pakalpojumu 
un datubāzu, izveidošanas un attīstības izmaksas. (24.1.apakšpunkts)



 

Sanāksmju, semināru, konferenču, apmācību, izstāžu un nometņu 
rīkošanas izmaksas un dalības izmaksas pasākumos atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā

 
atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi. (24.2.apakšpunkts) 



 

Publicitātes un informācijas izplatīšanas izmaksas, tajā
 

skaitā
 reprezentācijas izdevumi, kas nepārsniedz vienu procentu no 

sadarbības projekta kopējās atbalsta summas. (24.2.apakšpunkts) 



VIETĒJO ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANA



AKTUĀLI


 

Pārvaldes institūcijā
 

(lēmējinstitūcijā), kura ir atbildīga par vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanu, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvju 
nav vairāk kā

 
50 % un vismaz 50 % ir privātpersonas (ekonomiskie un 

sociālie partneri). 



 

ELFLA lēmējinstitūcijā
 

esošās privātpersonas (ekonomiskie un sociālie 
partneri) pārstāv lauksaimnieku, lauku sieviešu un jauniešu intereses.



 

EZF lēmējinstitūcijā
 

vismaz viena trešā
 

daļa no pārstāvētajām 
privātpersonām (ekonomiskie un sociālie partneri) ir biedrību un 
nodibinājumu pārstāvji, kas aizstāv tikai zivsaimniecības nozares 
intereses, kā

 
arī

 
fiziskās vai juridiskās personas, kas veic saimniecisko 

darbību zivsaimniecības jomā
 

vai ir nodarbinātas zivsaimniecībā, izņemot 
amatierzveju.



STRATĒĢIJU GROZĪJUMI

Uz 08.08.2012. grozījumus vietējās attīstības 
stratēģijās nav veikušas:



 
Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”



 
Biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība”



 
Biedrība “Balvu rajona partnerība”



 
Biedrība “Ludzas rajona partnerība”



 
Biedrība “Dobeles rajona attīstības biedrība”



EZF



PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERITORIJA 
AKTIVITĀTEI “CIEMATU, KUROS VEIC 
ZIVSAIMNIECĪBAS DARBĪBAS, ATJAUNOŠANA 
UN ATTĪSTĪBA”



 

Normatīvajos aktos noteiktā
 

piekrastes teritorija –
 

15,5 km no jūras 
krasta robežas.



 

Pārējā
 

teritorijas daļa, kas noteikta normatīvajos aktos, ja projekts ir 
tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā

 zveja, vai ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma 
pamatdarbību.

Apakšaktivitātes “Vietējas nozīmes brīvā
 

laika pavadīšanas, sporta un 
kultūras objektu būvniecību vai rekonstrukciju, tai skaitā

 
pielāgošanu 

personām ar funkcionāliem traucējumiem”
 

īstenošanas teritorija ir: 


 

Normatīvajos aktos noteiktā
 

piekrastes teritorija –
 

15,5 km no jūras 
krasta robežas.



 

Pārējā
 

teritorijas daļa, kas noteikta normatīvajos aktos, ja projekts ir 
tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā

 zveja.



NOSACĪJUMS

EZF stratēģijas īstenošanā
 

lielāko daļu darbību 
veic privātais sektors.

(PADOMES REGULA (EK) Nr. 1198/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par 
Eiropas Zivsaimniecības fondu)



PROJEKTU VĒRTĒŠANA



ATGĀDINĀJUMS!



 
Par katru iesniegto projektu jānodrošina vismaz 
triju projektu vērtētāju viedoklis.



 
Lēmumu par projektu atbilstību vietējai 
attīstības stratēģijai pieņem lēmējinstitūcija 
balsojot un lēmuma pieņemšanas laikā

 
vismaz 

50% balsu ir privātpersonām (sociālajiem un 
ekonomiskajiem partneriem).



ATGĀDINĀJUMS!
Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības 
stratēģijas rīcības plānā

 
iekļautajai attiecīgajai 

rīcībai, tālāk netiek vērtēti!

VRG ir jāuzņemas atbildība un jāatbalsta tikai 
tādi projekti, kas virzīti uz stratēģijas mērķu 
sasniegšanu.



INTEREŠU KONFLIKTS

Interešu konflikts nav pieļaujams nevienā
 

no 
projekta sagatavošanas, iesniegšanas, 
izvērtēšanas, ieviešanas un uzraudzības 
posmiem.

Fakts –
 

vietējās rīcības grupas administratīvo, 
finanšu vadītāju vai pārvaldes institūcijas 
locekļu projekti saņem lielāku punktu skaitu, 
salīdzinājumā

 
ar citiem projektiem.



ADMINISTRĒŠANA 



ATGĀDINĀJUMS
Pasākuma “Vietējās rīcības grupas darbības 
nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas 
aktivizēšana”

 
ietvaros maksimālais atbalsta apmērs ir:



 

ELFLA –
 

ne vairāk kā
 

20% no publiskā
 

finansējuma, kas 
apgūts, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju.



 

EZF -
 

ne vairāk kā
 

10% no publiskā
 

finansējuma, kas 
apgūts, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju.

! Ja vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 
pieejamais finansējums netiks apgūts, stratēģijas 
ieviešanas administrēšanai pieejamais atbalsta 
apmērs attiecīgi samazinās!



SVARĪGI



 
VRG Valsts kasē

 
jāatskaita finansējums par 

visām neattiecināmajām izmaksām, kas ir 
norādītas lēmumos par iesniegto pārskatu 
apstiprināšanu.



 
Plānojot izmaksas jāņem vērā

 
projekta 

iesniegumā
 

norādītais finansējuma sadalījums 
starp aktivitātēm.



SVARĪGI!


 
Nav pieļaujams interešu konflikts veicot iegādes, 
slēdzot pakalpojumu, nomas līgumus u.tml. 
Piemēram, transporta noma.



 
Administratīvā

 
vadītāja veiktā

 
darba apjomam 

un kvalitātei jābūt samērīgiem ar darba 
samaksu.
Administratīvā

 
vadītājam darbs jāveic kvalitatīvi 

un atbilstoši ieņemamajam amatam. 
Nav pieļaujams interešu konflikts pieņemot 
darbā

 
administratīvo un finanšu vadītāju 

pienākumu izpildītājus.



ATGĀDINĀJUMS


 

VRG pārstāvju apmācības.
Plānojot apmācības VRG pārstāvjiem jāpārliecinās par 
fondu nošķirtības ievērošanu. 
Plānojot apmācību apmeklētāju skaitu, jāņem vērā

 lietderības princips.



 

Semināru rīkošana.
Par VRG rīkoto semināru norises vietu un laiku savlaicīgi 
ir jāinformē

 
Lauku atbalsta dienests.



 

Degvielas izmaksas.
Maršruta lapās jānorāda reāli veiktie maršruti un 
samērīgs automašīnas degvielas patēriņš.



AKTUĀLI!


 
Savlaicīga pieprasītās informācijas sagatavošana un 
iesniegšana.



 
Pārskatu un tiem pievienoto dokumentu 
noformēšana.
Pārskatam pievienoto dokumentu kopumam nav 
jābūt cauršūtam. Ja VRG vēlas cauršūt visus 
pievienotos dokumentus, tie jāsagrupē

 
atbilstoši 

pārskata pozīcijām.



KONKURSA “SĒJĒJS 2012”
 NOMINĀCIJA 

“GADA LEADER GRUPA”

Biedrība “PPP biedrība “Zied zeme””
Nodibinājums “Madonas novada fonds”
Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”
Biedrība “Vidzemes lauku partnerība “Brasla””
Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”
Biedrība “Liepājas rajona partnerība’’
Biedrība “Kandavas partnerība”
Biedrība “Darīsim paši”
Biedrība “Sateka”
Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”
Biedrība “Preiļu rajona partnerība”



NOMINĀCIJA 
“STRAUJĀKĀ

 
POZITĪVĀ

 IZAUGSME”

Publisko un privāto 
partnerattiecību
biedrība “Sernikon””

Paldies!



PALDIES PAR UZMANĪBU
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