ELFLA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
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ELFLA 3 „Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība,
sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts
vietējo kopienu attīstībai”
Izvērsts skaidrojums par katru kritēriju pieejams Vērtēšanas kritēriju
Metodikā.
Atbilstības kritēriji
Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz
Ja iesniegtais projekta pieteikums
biedrības „Talsu rajona partnerība”
nav atbilstošs Rīcībai, tas tālāk
sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas
netiek vērtēts.
atbilst Rīcībai.
Ja iesniegtā projekta pieteikuma
īstenošanas vieta nav biedrības
Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu
„Talsu rajona partnerība”,
rajona partnerība” teritorija.
projekta pieteikums tālāk netiek
vērtēts.
Max punktu
Atsauce uz
Administratīvie kritēriji
skaits
veidlapu[3]
Projekta iesnieguma iesniegšana. Projekta
Projekta
iesniegumam pievienoti visi
iesniegums
0,5
pavaddokumenti.
kopumā. D.daļa
Projektu
Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits
iesniegumu
0,5
2014.-2020.gada periodā.
saraksts
Kopā
1
Kvalitatīvie kritēriji
Projektā plānotais mērķis, īstenošanas vieta,
gaita (rīcība) un laika grafiks ir skaidri
B1, B5, B6, B7
2
saprotams un pamatots.
Projektā plānoto darbību rezultāts līdz šim
2
nav bijis pieejams VRG darbības teritorijā
Projektā plānoto darbību rezultāts līdz šim
nav bijis pieejams Talsu, Rojas, Mērsraga
B3; B3.1.
1
novadu teritorijās (atsevišķi katrā no
novadiem)
Projektā plānoto darbību rezultāts jau ir
0
pieejams.
Projekta nozīmīgums – sniegts pamatojums
projekta nepieciešamībai, aktivitātes ir
virzītas uz VRG teritorijas iedzīvotāju
B4; B6; B6.1.
2
vajadzībām. skaidri norādīta potenciālā
Projekts kopumā.
mērķa grupa, kādi būs tās ieguvumi pēc
projekta īstenošanas.
Projekta rezultāti ir skaidri aprakstīti un
B4; B6.1.
2
pārbaudāmi.
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3.7.

3.8.

3.9.

Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta
rezultātiem. Projektā plānotās iegādes ir
atbilstošas projekta mērķim.
Aprakstīti un analizēti iespējamie riski, to
novēršanas iespējas.
Norādīta atbalsta pretendenta kapacitāte
(pieredze, cilvēkresursi, finanšu kapacitāte)
īstenot projekta iesniegumā paredzēto.
Projekts tiek īstenots ārpus attīstības, novadu
un pagastu centriem, izņemot Talsu novada
pagastu centrus, kuros iedzīvotāju skaits ir
līdz 400. [6].
Projekta rezultāts vērsts uz bērnu un jauniešu
veselīga dzīvesveida vecināšanu. Sniegts
detalizēts apraksts par plānotajām darbībām
un mērķa grupas iesaisti.
Maksimālais iegūstamais punktu skaits
Minimālais iegūstamais punktu skaits

IV.

4.1.

4.2.

II

I.
1.1.

1.2.

2

B.5.,B6.3; B8; B9

2

B14

2

A1; A3; B4; B6;
B14

Atbilst - 2
Neatbilst - 0

B7
B.6

2

19
9

Specifiskie kritēriji
Priekšroka tiek dota projektiem, kuri tiks
īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā
Papildus
izveidotajās telpās vai objektos. Ja kritērijs
tiek piešķirti
4.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots
0,01 punkti
kritērijs 4.2.
Projektu īstenošanas vietā vismazāk
piesaistītais LEADER ELFLA finansējums
Papildus
uz vienu iedzīvotāju (realizēto projektu
tiek piešķirti
finansējums/ iedzīvotāju skaitu pagastu
0,01 punkti
teritoriju ietvaros).

Biedrības Datu
bāze par 2007.2013.gada
plānošanas periodu
Biedrības Datu
bāze par 2015.2020.gada
plānošanas periodu
vietējo attīstības
stratēģiju
īstenošanai

ELFLA 4 „Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā”
Izvērsts skaidrojums par katru kritēriju pieejams Vērtēšanas kritēriju
Metodikā.
Atbilstības kritēriji
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.
nav biedrības „Talsu rajona
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2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

partnerība”, projekta
pieteikums tālāk netiek vērtēts.
Max punktu
Atsauce uz
Administratīvie kritēriji
skaits
veidlapu[3]
Projekta
Projekta iesnieguma iesniegšana. Projekta
iesniegums
0,5
iesniegumam pievienoti visi pavaddokumenti.
kopumā D.daļa
Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits
Projektu
izsludinātajā projektu konkursa kārtā,
iesniegumu
0,5
konkrētajā rīcībā.
saraksts.
Kopā
1
Kvalitatīvie kritēriji
Projektā plānotā rīcība, nepieciešamība,
B1, B5, B6,
mērķis, īstenošanas vieta, gaita un laika grafiks
2
B7
ir skaidri saprotams un pamatots.
Projektā plānotās aktivitātes pamatotas
B6; B6.1,
saprotami, konkrēti norādīts pasākumu plāns,
2
D daļa
programma utml.
Projekta nozīmīgums - mērķis un aktivitātes ir
virzītas uz VRG teritorijas iedzīvotāju
vajadzībām, skaidri norādīta potenciālā mērķa
B4; B5; B6.1.
2
grupa, kādi būs tās ieguvumi pēc apmācību
projekta īstenošanas.
Projekta rezultāti ir skaidri aprakstīti un
B4; B6.1.
2
pārbaudāmi.
Skaidri norādītas plānotas izmaksas, to
atbilstība projekta rezultātiem. Plānotās
B6.3; B8; B9
2
izmaksas vērstas uz projekta mērķa
sasniegšanu.
Norādīta atbalsta pretendenta kapacitāte
(pieredze, cilvēkresursi, finanšu kapacitāte)
A1; A3; B4;
īstenot projekta iesniegumā paredzēto.
B6; B14
Projektā tiek vērtēts vai:
papildus
1) apmācības atbilst /biedrības/nodibinājuma
informācija, ja
2
darbības mērķim
tāda ir
2) notiek aktīva darbība (tiek īstenoti projekti,
pievienota
rīkotas diskusijas, pasākumi, dažādas
projekta
aktivitātes, informēta sabiedrība) vismaz 1
pieteikumam
gadu no projekta iesniegšanas brīža.
Projekts tiek īstenots ārpus attīstības, novadu
Atbilst - 2
un pagastu centriem[6], izņemot Talsu novada
pagastu centrus, kuros iedzīvotāju skaits ir līdz
B7
400 (Strazde, Strazdes pagasts, Valgale,
Neatbilst - 0
Abavas pagasts, Dursupe, Balgales pagasts,
Ķūļciems, Ķūlu pagasts)[6]
Kopā maksimālais punktu skaits
15
Minimālais pozitīvais
8
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Specifiskie kritēriji
Priekšroka tiek dota projektiem, kuriem
Papildus tiek
saņemts maksimālais vērtējums 3.2. kritērijā.
piešķirti 0,01
Ja kritērijs 4.1. nenosaka vērtējumu, tiek
punkti
piemērots kritērijs 4.2.
Projektu īstenošanas vietā vismazāk
piesaistītais LEADER ELFLA finansējums uz
vienu iedzīvotāju (realizēto projektu
finansējums/ iedzīvotāju skaitu pagastu
teritoriju ietvaros).

Papildus tiek
piešķirti 0,01
punkti

Biedrības Datu
bāze par 2007.2013.gada
plānošanas
periodu
Biedrības Datu
bāze par 2015.2020.gada
plānošanas
periodu vietējo
attīstības
stratēģiju
īstenošanai

