Rīcība 2.1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai
Kritēriji
Izslēdzošie kritēriji
Nr.
1

2

3

Kritērijs
Projekta pieteikums iesniegts
noteiktajā laikā
Projekta ieviešana paredzēta
„Ropažu Garkalnes partnerība”
darbības teritorijā
Projekts izstrādāts un tā mērķis ir
atbilstošs „Ropažu Garkalnes
partnerība” vietējās attīstības
stratēģijas 2014.-2020. mērķiem un
izvirzītajām prioritātēm un rīcībā
plānotajām aktivitātēm

Vērtējums
Vērtējums JĀ/NĒ
Vērtējums JĀ/NĒ

Vērtējuma
skaidrojums
Ja atbilde ir NĒ,
projekts tālāk netiek
vērtēts
Ja atbilde ir NĒ,
projekts tālāk netiek
vērtēts

Veidlapa
C, C1

B7

B5, B6
Vērtējums JĀ/NĒ
Ja atbilde ir NĒ,
projekts tālāk netiek
vērtēts
Vērtēšanas kritēriji

4

Projektā plānotās aktivitātes ir
skaidri definētas un nodrošina
projekta iesniegumā aprakstīto
rezultātu sasniegšanu

Vērtējums no 0 līdz 3

Projekta iesniegumā norādītais
projekta ieviešanas plāns ir reāls un
izpildāms

Vērtējums no 0 līdz3

5

0: nav definētas
B6
aktivitātes
1: pretendents
uzskaitījis plānotās
aktivitāte, bet nav
sniegts aktivitāšu
apraksts,
pamatojums un
nepieciešamība
2: pretendents devis
plānoto aktivitāšu
aprakstu, bet
skaidrojums nesniedz
pilnīgu ieskatu to
nepieciešamība
3: pretendents
skaidri pamato katru
plānoto aktivitāti, tās
nepieciešamību
atbilstoši rīcībai
0: projektā nav
B6, B6.2
norādīts projekta
ieviešanas plāns
1: projekta ieviešanas
plānā ir sniegts
vispārīgs ieskats un
pamatojums, nav

dots dalībnieku lomu
apraksts
2: projekta ieviešanas
plāns ir definēts,
izpildāms un sniegts
pamatojums kā tas
tiks nodrošināts, nav
norādīta dalībnieku
lomu projekta
ieviešanas gaitā
3: projekta ieviešanas
plāns ir skaidri
definēts, reāls,
izpildāms un sniegts
pamatojums kā tas
tiks nodrošināts,
norādot projektu
dalībnieku lomu
projekta ieviešanas
gaitā
0:
pretendents B 6.1.
nesniedz ilgtspējas
aprakstu
vai
skaidrojums
nepasaka kā tiks
nodrošināta projekta
ilgtspēja.

6

1: pretendents sniedz
nepilnīgu
skaidrojumu,
kas
neļauj pārliecināties
par projekta ilgtspēju,
netiek
sniegts
ilgtspējas mehānisma
apraksts
2: pretendents definē
un apraksta projekta
ilgtspēja, bet netiek
sniegts
ilgtspējas
mehānisma apraksts
Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja
un rezultātu ietekme pēc projekta
īstenošanas beigu termiņa

Vērtējums no 0 līdz 3

3: pretendents
skaidri definē un
apraksta kā tiks
nodrošināta projekta

7

Projekta īstenošana ir virzīta uz
mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.

Vērtējums no 0 līdz3

8

Plānotās projekta izmaksas ir
samērīgas, nepieciešamas, un
atbilstošas projekta aktivitāšu
īstenošanai un sagaidāmajiem
rezultātiem

Vērtējums no 0 līdz 3

9
Projekts veicinās jaunu
aktivitāšu/pasākumu/norišu/sociālās
infrastruktūras objektu
izveidošanos un/vai esošo
dažādošanu biedrības „Ropažu

Vērtējums no 0 līdz 3

ilgtspēja, tiek sniegts
ilgtspējas mehānisma
apraksts
0: projekta
īstenošana nav virzīta
uz mērķa grupas
vajadzību
sasniegšanu
1: pretendents
nepietiekami
aprakstījis kā projekts
sekmēs mērķa grupas
ieguvumus
3: projekta
īstenošana ir virzīta
uz mērķa grupu
vajadzību
sasniegšanu, dots
mērķa grupas
apraksts un ieguvumi
0: projekta izmaksas
nav atbilstošas un
samērīgas projekta
īstenošanai un
sagaidāmo rezultātu
sasniegšanai
2: projekta izmaksas
ir nepieciešamas
aktivitāšu īstenošanai
un daļēji nodrošinās
sagaidāmo rezultātu
sasniegšanu
3: projekta izmaksas
ir samērīgas,
nepieciešamas un
sniegts pamatojums,
atbilstošas projektu
aktivitāšu īstenošanai
un sagaidāmo
rezultātu
sasniegšanai
0: projekts neveicinās
jaunas aktivitāšu,
pasākumu norisi,
neveicinās sociālās
infrastruktūras
dažādošanu

B6, B5,
B13

B8, B6

B3, B3.1
B6

Garkalnes partnerība” darbības
teritorijā

1: projekts veicinās
viena jauna
pasākuma vai
aktivitātes norisi
2: projekts veicinās
vismaz 2 dažādu
jaunu pasākumu vai
aktivitāšu norisi vai
radīs vienu sociālās
infrastruktūras
objekta izveidi vai
esošā dažādošanu
3:projekts veicinās
gan jaunu aktivitāšu
vai pasākumu norisi
un tiks radīts vismaz
viens sociālās
infrastruktūras
objekts vai dažādoti
esošie
10
Projekta rezultātā
uzlabojas sociālā
atstumtības riska
grupas* iespēja
Sociālās ietekmes novērtējums
0 vai 1
iekļauties darba tirgū
11
Tiek piešķirts
papildus punkts
projektiem, kuru
rezultātā tiks
Projekta rezultāti veicinās nozīmīgu
veicināta teritorijai
kultūras un dabas mantojuma
nozīmīga kultūras un
objektu aizsardzību un attīstību
dabas mantojuma
(SAM 5.5.1.)
0 vai 1
objektu aizsardzība ā
12
Tiek piešķirts
papildus punkts
projektiem, kuru
Projekta rezultāts vērsts uz dabas
rezultāts sekmēs
daudzveidības saglabāšanu un
dabas daudzveidības
ekosistēmu aizsardzību (SAM 5.4.1.)
0 vai 1
saglabāšanu teritorijā
Pozitīvu atzinumu par projektu Partnerība sniedz projektiem, kuri ir ieguvuši
vismaz 12 punktus no maksimāli iespējamiem 21 punkta.
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota
projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu 9. kritērijā, ja arī tad punktu skaits ir
vienāds, pretendenti, kuri saņēmuši vienādu punktu skaitu tiek aicināti uz klātienes
prezentāciju.

B6, B13

B6, B13

B6, B13

Projekts saņem papildus 0,1 punktu, ja tā punktu skaits 9.kritērijā ir augstāks.
Projekts saņem vēl papildus punktus klātienes prezentācijā.

