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II

I.

1.1.

1.2.

1.3.

II.

2.1.

2.2.

III.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

EJZF 2 „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un
atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”
EJZF 3 „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un
kultūras mantojuma pieejamība”
Atbilstības kritēriji
Max punktu
Atsauce uz
skaits
veidlapu[4]
Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības
Ja iesniegtais projekta
„Talsu rajona partnerība” sabiedrības virzītu
pieteikums nav atbilstošs
attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai.
Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.
Ja iesniegtā projekta
Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu
pieteikuma īstenošanas vieta
rajona partnerība” teritorija, Rojas un Mērsraga
nav biedrības „Talsu rajona
novadi
partnerība”, projekta
pieteikums tālāk netiek vērtēts.
Esošie uzņēmumi pievieno dokumentu, kas
Ja netiek pievienots
apliecina pirms projekta iesniegšanas
dokuments, kas apliecina pirms
projekta iesniegšanas noslēgtā
noslēgtā gada apgrozījumu ne mazāku kā
gada apgrozījumu 3000,00 eiro
3000,00 eiro.
apmērā, projekts tālāk netiek
vērtēts
Max punktu Atsauce uz
Administratīvie kritēriji
skaits
veidlapu[4]
Projekta iesnieguma iesniegšana. Projekta
Projekta
iesniegumam pievienoti visi pav1.pielikums
iesniegums
0,5
“Biznesa plāna kopsavilkums”, Tirgus izpētes
kopumā
dokumenti.
D.daļa
Projekta
Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits
iesnieguma
0,5
2014.-2020.gada periodā.
saraksts
Kopā
1
Kvalitatīvie kritēriji
Projektā plānotā rīcība, mērķis, darbības un
B1; B2;
nepieciešamība ir skaidri saprotama un
B4.1.B5
2
pamatota.
Pamatota un skaidri saprotama projekta
B3; B4.1.
ieviešanas gaita, būtība un
2
specifika/specializācija.
Projekts paredz vides stāvokļa uzlabošanu.
B2; B4.1.;
2
B12; B15
Projekts virzīts uz videi nekaitīgu tehnoloģiju
B4.1,
2
ieviešanu klimatisko pārmaiņu mazināšanai.
Projekta rezultātā tiek popularizēts un saglabāts
B2; B4.1
2
kultūrvēsturiskais mantojums.
Projekta rezultāts veicina iedzīvotāju dzīves
B4; B4.1.
kvalitātes uzlabošanu t.i. projekta rezultātā ir
nodrošināta pieejama publiskā infrastruktūra,
2
saglabāts/izmantots kultūrvēsturiskais
mantojums, īstenoti pasākumi vides
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IV.

4.1.

4.2.

saglabāšanai un racionālai (draudzīgai)
izmantošanai.
Norādīta rezultātu uzturēšana pēc projekta
2
ieviešanas.
Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta
2
rezultātiem.
Maksimālais iegūstamais punktu skaits
17
Minimālais iegūstamais punktu skaits
9
Specifiskie kritēriji
Ja vairākiem projektiem vienāds vērtējums,
lielāko punktu skaitu saņem projekts ar mazāko
Papildus tiek
pieprasīto publisko finansējumu, pārējie
piešķirti 0,01
projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā
punkti
secībā. Ja kritērijs 4.1. nenosaka vērtējumu,
tiek piemērots kritērijs 4.2.
Projektu īstenošanas vietā vismazāk
piesaistītais stratēģijas ietvaros apgūtais
EZF/EJZF finansējums uz vienu iedzīvotāju
(realizēto projektu finansējums/iedzīvotāju
skaitu pagastu teritoriju ietvaros). Piešķir 0,01
Papildus tiek
papildus punktus.
piešķirti 0,01
punkti

B14
B4.3.; B7; B8;
B9

Vērtēšanas
kopsavilkums

Biedrības Datu
bāze par 2015.2020.gada
plānošanas
perioda
pasākumiem
zivsaimniecībai
nozīmīgo
teritoriju
attīstības
stratēģiju
īstenošanai

