Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.
Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
3. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības
(EJZF) fonda Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un
inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2.
„Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana”.
Termiņš, kad tiks
uzsākta projektu
iesnieguma
pieņemšana
Sludinājuma
kopsumma
Projektu īstenošanas
termiņš

2020.gada 21.marts – 2020. gada 21.aprīlis

151 992,93 EUR
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - projekta
īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no
LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.

Mērķis
Rīcība - EJZF 1
Atbalsta apmērs
Atbilstošā MK
Noteikumu Nr.605
6.punktā minētā
darbība
Rīcības apraksts

Veicināt ekonomisko izaugsmi, sniedzot atbalstu piekrastes
uzņēmumu attīstībai un inovāciju ieviešanai.
„Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana
sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā”

un

151 992,93 EUR
6.1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas
un akvakultūras produktu piegādes posmos.
6.2) Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas
veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas
nozarēs – darbību dažādošana.
Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo
uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai Rojas un
Mērsraga novados. Ja projektu iesniedz esoši uzņēmēji/uzņēmumi, tā
darbība reģistrēta un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12
mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas.
Ekonomiskās izaugsmes veicināšanai - ražošanas procesa uzlabošanai,
tirdzniecības veicināšanai, uzņēmumu darbības uzsākšanai, esošo
uzņēmumu darbības uzlabošanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai.
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Atbalsts iespējams speciālā transporta iegādei (saldētava, autoveikals),
pamatlīdzekļu iegāde, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu
nodrošināšana.
Saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras
ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un
pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība).
Piekrastes tūrisma attīstīšanai un pakalpojumu dažādošanai atbalsts tiks
sniegts:
1. Jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas gadījumā tikai kvalitatīvu un
eksportspējīgu risinājumu, kam piemīt augsta pievienotā vērtība, un, kas
skar visas tūristu mītnes darbību (tūristu mītnes ar labiekārtotiem
numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē 10-40). ). Tūrisma mītne ir
ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā uzņēmums
nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu.
2. Jauniem uzņēmumiem būvniecība (sk. 3.punkta nosacījumus) tiks
atbalstīta TIKAI tajā gadījumā, ja projekta iesniegumam būs
pievienota pamatota tirgus situācijas izpēte un Biznesa plāna
kopsavilkums ar uzņēmējdarbības attīstības redzējumu turpmāko 5
gadu laikā.
3. Esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai tūrisma mītņu un tūrisma pakalpojumiem izmantojamo ēku kvalitātes
uzlabošanai, pakalpojumu dažādošanai, aktivitātēm, kas vērstas uz
sezonalitātes mazināšanu.
4. Esošie uzņēmumi (punkts attiecas uz visu nozaru iesniedzējiem), kas
darbojas vismaz divus gadus pirms projekta iesniegšanas, pievieno
dokumentu, kas apliecina pēdējā noslēgtā gada apgrozījumu ne
mazāku kā 3000,00 eiro. Apliecinoša dokumenta neiesniegšanas
gadījumā, projekts tiks noraidīts kā neatbilstošs
5. Atbalstu iespējams saņemt investīcijām infrastruktūras vai servisa ēku
būvniecībai, kas nepieciešamas lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumus,
kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, vietējo tradīciju (t.sk.
amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, vides izglītību
(piemēram, sniega, velosipēdu utml. trases, pacēlāji, ēdināšanas
pakalpojumi).
Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu
radīšanai. Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti
jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst
vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu
identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai (sk. Stratēģijas
2.3. nodaļu „Inovatīvo risinājumu identificēšana un attīstības kritēriji to
noteikšanai”).
Vietējās rīcības grupas Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda
darbības teritorijā tūrisma nozarē iesniegtie projekti netiek atzīti par
inovāciju un tiem netiek piešķirta papildus % atbalsta intensitāte.
Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā investīcijas paredzēts
izmantot kopīgi un kuru iesniedz:
1. Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta un
kuras biedriem (vismaz trīs) komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība
un akvakultūra.
2

Maksimālā
attiecināmo
izmaksu summa
vienam projektam
(euro)

2. Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības
infrastruktūras izveidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic
saimniecisko darbību zvejniecībā vai akvakultūrā.
Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu un
programmnodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to saistītām
aktivitātēm, jaunu būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana. Ja
kopprojektu plāno sniegt biedrība, tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās
produkcijas mārketinga izmaksām:
Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;
Internetveikala izveides izdevumi.
70 000 euro - būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta
attiecināmo izmaksu summas.
50 000 euro pārējiem projektiem.

70 % - inovatīviem projektiem
80 % - kopprojektam
80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību
50 % - MVU, sīkie (mikro)
30 % - lielie uzņēmumi
Rojas novads,
Darbības teritorija
Mērsraga novads.
Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.Kontaktinformācija
2020.gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU klātienē var iepazīties
biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV – 3201
vai elektroniski biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku
atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv
Kontaktpersona: administratīvā vadītāja Lolita Muceniece – tel.
22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.
Maksimālā atbalsta
intensitāte (%)
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