Projektu vērtēšanas kritēriji 2. rīcībai
Kritērijs, atbilstošā sadaļa izklāstam Paskaidrojoša informācija
projekta iesniegumā
Izslēdzošais kritērijs
Projekta atbilstība Stratēģijas Rīcības plānā
Projekts atbilst Stratēģijas Rīcības plānā iekļautajai 2.rīcībai – projekta iesniegums tiek vērtēts tālāk
iekļautajai 2.rīcībai
Projekts neatbilst Stratēģijas Rīcības plānā iekļautajai 2.rīcībai – projekta iesniegums netiek vērtēts tālāk
un saņem negatīvu atzinumu
Nr.

Tiek vērtēta projektā plānotā darbība, tās atbilstībai aktivitātei un rīcībai, kurā projekta iesniegums ir
iesniegts
Vispārīgais kritērijs
Projekta iesniegumam pievienoti visi
2- Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – ja projektā ir plānota
nepieciešamie pavaddokumenti ( attiecināms būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, restaurācija/teritorijas labiekārtošana, uz
projektiem, kam paredzēta būvniecība)
projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar
atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma
karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija
saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra/cenu aptauja
1 - Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – ja projektā ir plānota
būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, restaurācija/teritorijas labiekārtošana, uz
projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar
atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma
karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija
saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), taču nav vēl veikta iepirkuma procedūra/cenu aptauja
0 - Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji
1.
LEADER pasākumā saņemts LAD 1 - LAP 2014.-2020..plānošanas periodā nav saņemts LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu
lēmums par projekta iesnieguma
LEADER pasākumā
apstiprināšanu
0 - LAP 2014.-2020..plānošanas periodā ir saņemts LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu
LEADER pasākumā

1

2.

3.

Atbalsta pretendenta iesniegto projekta
iesniegumu skaits izsludinātajā
projektu konkursa kārtā, konkrētajā
rīcībā
Projekta saturiskā saistība ar iepriekš
apstiprinātajiem projektiem vai savu
līdzšinējo pieredzi

1 - projekta iesniedzējs ir iesniedzis vienu projekta pieteikumu izsludinātās kārtas vienas rīcības ietvaros
0 - projekta iesniedzējs ir iesniedzis vairāk kā vienu projekta pieteikumu izsludinātās kārtas vienas
rīcības ietvaros
2 – Aprakstīta un pamatota projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektu/iem vai savu
pieredzi
1,5 – Vispārīgi aprakstīta projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektu/iem vai savu
pieredzi, nav sniegts pārliecinošs pamatojums
0 – Projekts nav saturiski saistīts ar iepriekš apstiprinātajiem projektu/iem, savu pieredzi
Atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze, prakse, iestrādes, veikti eksperimenti vai
izmēģinājumi jomā, kurā tiek īstenots projekts. Atbalsta pretendentam ir nepieciešamie materiālie resursi
projekta īstenošanai, piemēram: projekta ietvaros ir plānotas aktivitātes, bet atbalsta pretendenta rīcībā
jau ir neieciešamās telpas. Apraksts ir pamatots un/vai apliecināts ar papildus dokumentiem.

4.

Ir pamatota aktivitātes/ pakalpojuma 2 – Ir pamatota projekta nepieciešamība VRG teritorijā. Ir atsauce uz informācijas avotu vai pievienota
nepieciešamība VRG teritorijā
statistika, pētījumi, aptaujas. Pievienota izziņa no sociālā dienesta, ja tiek veidots jauns sociāls
(statistika, pētījumi, aptaujas, izziņas) pakalpojums
1 - Ir pamatota projekta nepieciešamība VRG teritorijā. Nav atsauces uz informācijas avotu vai nav
pievienota statistika, pētījumi, aptaujas. Nav pievienota izziņa no sociālā dienesta, ja tiek uzlabots sociāls
pakalpojums
0 – Nav pamatota projekta nepieciešamība VRG teritorijā
Pretendents projektā apraksta un pamato, ar ko un cik lielā mērogā (pagasta, novada, VRG vai plašākā)
projektā attīstāmā aktivitāte vai pakalpojums ir oriģināls/atšķirīgs/ nepieciešams un pieprasīts.
Vērtējums pēc apraksta un VRG teritorijā pieejamo aktivitāšu un pakalpojumu izvērtējuma, kas iekļauts
VRG stratēģijā.

5.

Projekta aktivitāte/pakalpojums un
2 - Skaidri definēts pakalpojums/aktivitāte, tās mērķi, norādīti vismaz 4 riski un to novēršanas paņēmieni
mērķis ir skaidri definēti, norādīti riski 1 – Vispārēji definēts pakalpojums/aktivitāte,tās mērķi daļēji norādīti riski un to novēršanas paņēmieni
un risku novēršanas paņēmieni
0 – Nav definēts pakalpojums/aktivitāte,tās mērķi nav norādīti riski un to novēršanas paņēmieni
Pretendents ir aprakstījis aktivitātes/ pakalpojuma atbilstību projekta mērķim, ir novērtējis projekta
ieviešanas, uzraudzības un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas laikā iespējamos riskus (piemēram,
informācijas risks, personāla risks, finanšu risks, iepirkumu risks u.tml), kuri varētu traucēt sekmīgai
2

6.

Inovācijas ieviešana

projekta īstenošanai, rezultātu sasniegšanai un noturēšanai. Ir veikta iespējamo risku analīze un ir
apzināti risinājumi risku mazināšanai un/vai novēršanai.
2 - projekta ietvaros tiek ieviesta inovācija
0 - projekta ietvaros netiek ieviesta inovācija
Projekta pieteikumā sniegts apraksts par to, vai tiek/netiek ieviesta inovācija. Par inovatīviem projektiem
tiek uzskatīti projekti, kas ir inovatīvi stratēģijas līmenī vietējās rīcības grupas teritorijā.

7.

Projekta ilgtspēja

2 – Aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām- pieteikumā pamatots, kā tiks
nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus
pēc projekta īstenošanas
1 – Vispārīgi aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām. Pieteikumā nepilnīgi
aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši
plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas
0 – Nav aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām
Ir aprakstīts, kādā veidā un no kādiem līdzekļiem tiks uzturēts projekta rezultāts un nodrošināta tā
ilgtspēja un attīstība turpmākos gadus.

8.

Aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas
norise

2 – Aprakstīta aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas norise
1 - Vispārīgi aprakstīta aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas norise
0 – Nav aprakstīta aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas norise
Pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Pārskatāmi un
loģiski atspoguļota projekta īstenošanas gaita un skaidri saprotama veicamo darbu secība.

9.

Atšķirība no esošajiem vai
potenciāliem
pakalpojumiem/aktivitātēm

2 – Aprakstīta, pamatota atšķirība no esošajiem vai potenciāliem pakalpojumiem/aktivitātēm
1 - Vispārīgi aprakstīta atšķirība no esošajiem vai potenciāliem pakalpojumiem/aktivitātēm
0 – Nav aprakstīta atšķirība no esošajiem vai potenciāliem pakalpojumiem/aktivitātēm
Pretendents projektā apraksta un pamato, cik lielā mērogā (uzņēmuma, novada, VRG vai plašākā)
projektā attīstāmā aktivitāte/pakalpojums ir oriģināls/atšķirīgs un pamato, ka tāda aktivitāte/pakalpojums
nav līdz šim pieejams novada vai VRG līmenī.
Vērtējums pēc apraksta un VRG teritorijā esošo aktivitāšu/pakalpojumu pārzināšanas atbilstoši VRG
stratēģijai.
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10.

Potenciālais
aktivitātes/pakalpojuma/investīciju
saņēmēju loks

2 – Norādīta un aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/pakalpojuma/investīciju saņēmēju loks
1 – Norādīta un nav aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/pakalpojuma/investīciju saņēmēju
loks
0 – Nav norādīta un nav aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/pakalpojuma/investīciju
saņēmēju loks
Pieteikumā skaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt.
Projekta pieteikumā pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai. Tiek vērtēts projekta rezultātu
pamatotais lietotāju skaits un lietošanas intensitāte jeb noslodze- tiešais labuma guvēju skaits ikdienā
(diena /mēnesī gadā, sezonā)

Īpašais vērtēšanas kritērijs
Viedās pieejas kritērijs (iegūtie punkti tiek
summēti)

Projekta īstenošanas vieta

0,5 - Klimata pārmaiņas - Risinājumi, kas palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām un/vai sniedz
ieguldījumu klimata pārmaiņu radīto seku novēršanai/ mazināšanai.
0,5 - Multiplikatīva pieeja Aktivitāšu/pakalpojumu savstarpēja koordinācija, panākot, ka vieni risinājumi
ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas
attīstībai
0,5 - Kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspēja -apģērbos, aksesuāros, apavos, darbarīkos, ēdienā,
telpā,ēkā, ainavā, amatniecības tradīciju turpināšanā, seno prasmju pārmantošanā, aktivitātēs,
pakalpojumos
0,5 - Pakalpojumu/aktivitāšu sasaiste ar zinātni un pētniecību-Izmantoti jaunākie zinātnes sasniegumi, ir
sadarbība ar augstskolām vai attiecīgās jomas zinātniekiem un pētniekiem .
0,5 - Ārpus Saldus un Brocēnu pilsētas
0,5 - Mobils vairāku teritoriālo vienību izpratnē pilsētā un laukos
0 - Saldus un Brocēnu pilsētā

22,5 Max kopējais punktu skaits
12
Min punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka, piešķirot papildus 0,01 punktu, tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk
punktu īpašajos kritērijos
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