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SVVA Stratēģijas grozījumi pārejas

periodā
2021-2022

pagarināts līdz 2023.gada beigām

ĪSTENOŠANAS PERIODS

statistikas dati un teritoriālais plāns

AKTUALIZĒTI

rīcības plānā un tā izpildes

rādītājos

VEIKTAS IZMAIŅAS

projektu vērtēšanas

sistēma

JAUNA

jauna inovācijas

definīcija

IZSTRĀDĀTA
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Pārejas perioda finansējums

LEADER projektu konkursiem
2021-2022

2021.GADA
DECEMBRĪ

plānots izsludināt

LEADER projektu

konkursu

uzņēmējdarbības

uzsākšanai un

attīstībai

2022.GADA
FEBRUĀRĪ

plānots izsludināt

LEADER projektu

konkursu

sabiedriska

labuma

projektiem

PROJEKTU
ĪSTENOŠANAS

beigu termiņš -

2025.gada

1.septembris

 

ATTIECINĀMĀS
IZMAKSAS

galvenās grupas -

pamatlīdzekļu

iegāde un

būvniecība

INFORMĀCIJA

par projektu

konkursiem tiks

publicēta

Partnerības

mediju

platformās



 

IDEJAS IZVĒRTĒJUMS

ir trešais solis ceļā uz atbalstu.

Partnerība palīdz izvērtēt

idejas dzīvotspēju un pievērst

uzmanību svarīgām niansēm.

SADARBĪBA

ar Partnerību ir

svarīgākais solis

projekta izstrādē

ĪSTENOŠANAS
NOSACĪJUMI

 ir jāizprot. Partnerības misija -

palīdzēt pretendentam

izstrādāt kvalitatīvu projekta

pieteikumu.
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No idejas līdz atbalstam

 

IDEJA

ir pirmais solis:

ko es plānoju darīt?

Kāds būs idejas rezultāts un

kādi resursi ir nepieciešami?

SAZIŅA

ar Partnerību ir otrais solis.

Ir jāsaprot, vai ideja ir

atbalstāma LEADER

ietvaros!
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Izmaiņas MK noteikumos

Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība

lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

PRETENDENTA

kritērijs - pieļaujamā pēdējā

noslēgtā gada apgrozījuma

maksimālais slieksnis

palielināts

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
PROJEKTIEM,

kuru attiecināmo izmaksu

summa pārsniedz 50 000 euro,

ieviestas papildu prasības

IEVIESTI

iespējami atvieglojumi plānoto

rādītāju sasniegšanā 

 nepārvaramas varas apstākļu

gadījumā

PROJEKTA

iesnieguma veidlapa

pieejama tikai EPS,

veiktas būtiskas izmaiņas

STINGRĀKAS 

prasības VRG piešķirto

punktu izpildes kontrolē
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Jauni Partnerības projektu

vērtēšanas kritēriji
2021-2022

GROZĪTI

esošie vērtēšanas

kritēriji

IEVIESTA

jauna inovācijas

definīcija un tās

izpildes nosacījumi

SADARBĪBA AR
PARTNERĪBU

projekta sagatavošanas

posmos

= 

veiksmīgs starts

LEADER programmā

IZSTRĀDĀTI

jauni vērtēšanas

kritēriji un punktu

piešķiršanas kārtība

PROJEKTA

iesnieguma veidlapa

un sarakste ar

Partnerību notiek

tikai EPS platformā



info@rezeknespartneriba.lv

www.rezeknespartneriba.lv
       @rezeknespartneriba.lv

Pa tālruni

26363497

Ineta Elksne,
SVVA Stratēģijas

administratīvā vadītāja

Elektroniski Klātienē

Tikai ar iepriekšēju pierakstu!

Mūsu jaunā biroja adrese:
Atbrīvošanas aleja 90,

2.st., 80.kab.

(ieeja no iekšpagalma)

Sazinies  ar  mums


