Rīcība 2.2. Atbalsts jauniešu aktivitāšu veicināšanai
Kritēriji
Izslēdzošie kritēriji
Nr. Kritērijs
1
Projekta pieteikums iesniegts
noteiktajā laikā

Vērtējums
Vērtējums
JĀ/NĒ

Vērtējuma skaidrojums

Veidlapa
C,C1

Ja atbilde ir NĒ, projekts tālāk netiek vērtēts
2

3

4

Projekts izstrādāts un tā mērķis ir
atbilstošs „Ropažu Garkalnes
partnerība” vietējās attīstības
stratēģijas 2014.-2020. mērķiem un
izvirzītajām prioritātēm un rīcībā
plānotajām aktivitātēm
Atbalsta pretendents ir atbilstošs
attiecīgajā aktivitātē un rīcībā
paredzētajam atbalsta saņēmēju
lokam?
Atbalsta pretendents ir jauniešu
organizācija, NVO, u.c. jauniešu
intereses pārstāvoša organizācija

5
Projekta iesniegumā aprakstīto
rezultātu ietekme un loma jauniešu
dzīves kvalitātes uzlabošanā

B5, B6

Vērtējums
JĀ/NĒ
Ja atbilde ir NĒ, projekts tālāk netiek vērtēts
A1
Vērtējums
JĀ/NĒ
Ja atbilde ir NĒ, projekts tālāk netiek vērtēts
Vērtēšanas kritēriji
Papildus punkts jauniešiem un jauniešu biedrībām*, tādējādi
jauniešiem pašiem ļaujot būt aktīvākiem, saņemot vērtēšanas
0 vai 1
priekšrocības
0: projekta rezultāts neietekmē jauniešu dzīves kvalitāti
1: projekta rezultātu ietekme nav skaidri definēta, apraksts sniegts
nepilnīgs
Vērtējums 2: projekta rezultātu ietekme ir definēta, projekta rezultāti atstās
no 0 līdz 3 pozitīvu ietekmi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā

A, A1

B6

3: projekta rezultātu ietekme ir skaidri definēta, projekta rezultāti būs
ļoti nozīmīgi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā
6

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 līdz 3

7

8

0: nav definētas aktivitātes
B6
1: pretendents uzskaitījis plānotās aktivitāte, bet nav sniegts
aktivitāšu apraksts, pamatojums un nepieciešamībā
2: pretendents devis plānoto aktivitāšu aprakstu, bet skaidrojums
nesniedz pilnīgu ieskatu to nepieciešamībā
3: pretendents skaidri pamato katru plānoto aktivitāti, tās
nepieciešamību atbilstoši rīcībai
0: projektā nav norādīts projekta ieviešanas plāns
B6, B6.2.
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 nesniedz ilgtspējas aprakstu vai skaidrojums nepasaka B6.1.
kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja.
1: pretendents sniedz nepilnīgu skaidrojumu, kas neļauj pārliecināties
par projekta ilgtspēju, netiek sniegts ilgtspējas mehānisma apraksts.

Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja
un rezultātu ietekme pēc projekta
īstenošanas beigu termiņa

Vērtējums
no 0 līdz 3

2: pretendents definē un apraksta projekta ilgtspēja, bet netiek sniegts
ilgtspējas mehānisma apraksts

3: pretendents skaidri definē un apraksta kā tiks nodrošināta projekta
ilgtspēja, tiek sniegts ilgtspējas mehānisma apraksts
9

10

11

12

0: projekta izmaksas nav atbilstošas un samērīgas projekta
B6, B8
īstenošanai un sagaidāmo rezultātu sasniegšanai
Plānotās projekta izmaksas ir
2: projekta izmaksas ir nepieciešamas aktivitāšu īstenošanai un daļēji
samērīgas, nepieciešamas, un
nodrošinās sagaidāmo rezultātu sasniegšanu
atbilstošas projekta aktivitāšu
Vērtējums 3: projekta izmaksas ir samērīgas, nepieciešamas un sniegts
īstenošanai un sagaidāmajiem
no 0 līdz 3 pamatojums, atbilstošas projektu aktivitāšu īstenošanai un sagaidāmo
rezultātiem
rezultātu sasniegšanai
0: projekts neveicinās jaunas aktivitāšu, pasākumu norisi, neveicinās
B3, B3.1.,
sociālās infrastruktūras dažādošanu
B6, B13
Projekts veicinās jaunu
1: projekts veicinās viena jauna pasākuma vai aktivitātes norisi
aktivitāšu/pasākumu/norišu/sociālās
2: projekts veicinās vismaz 2 dažādu jaunu pasākumu vai aktivitāšu
infrastruktūras objektu izveidošanos
norisi vai radīs vienu sociālās infrastruktūras objekta izveidi vai esošā
un esošo dažādošanu biedrības
dažādošanu
„Ropažu Garkalnes partnerība”
Vērtējums 3: projekts veicinās gan jaunu aktivitāšu vai pasākumu norisi, gan tiks
darbības teritorijā
no 0 līdz 3 radīts vismaz viens sociālās infrastruktūras objekts vai dažādoti esošie
Tiek piešķirts papildus punkts, ja tiek pierādīta projekta
B6, B13
nepieciešamība vietējās teritorijas iedzīvotājiem, ne tikai projekta
Atbilstība vietējās teritorijas
0 vai 1
iesniedzējam (anketēšana ciemos, apkaimēs, publikācijas, kas
vajadzībām un īpatnībām
apliecina nepieciešamību ilgākā laika periodā, aptaujas, u.tml.).
B6, B13
Projekta rezultātā uzlabojas sociālā atstumtības riska grupas**
Sociālās ietekmes novērtējums
0 vai 1
iespēja iekļauties darba tirgū
Pozitīvu atzinumu par projektu Partnerība sniedz projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 12 punktus no maksimāli iespējamiem 21 punktiem.

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktus, summējot 11.
un 6. kritērijā iegūtos punktus, ja arī tad punktu skaits ir vienāds, pretendenti, kuri saņēmuši vienādu punktu skaitu tiek aicināti uz klātienes
prezentāciju.
Projekts saņem papildus 0,1 punktu, ja tā punktu skaits 11. un 6. kritēriju summā ir augstāks. Projekts saņem vēl papildus punktus klātienes
prezentācijā.
* jaunieši – personas vecumā no 13-25 gadiem. (Jaunatnes likums). Jauniešu biedrība – nevalstiska organizācija, kuras valdē vairākums ir jaunieši
(personas vecumā no 18-25 gadiem) vai tās statūtos noteiktie biedrības mērķi ir tieši saistīti ar jauniešu dzīves apstākļu uzlabošanu.
**Sociālās atstumtības riska grupas –iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas saņemt dažādus pakalpojumus un preces, kuras
ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā. Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir
šādas: pensijas vecuma personas (īpaši sievietes un vientuļie pensionāri); pirmspensijas vecuma personas; daudzbērnu un nepilnās ģimenes; bērni;
invalīdi un personas ar funkcionāliem traucējumiem; bezdarbnieki (īpaši ilgstošie bezdarbnieki); bezpajumtnieki; romi; ieslodzītie un no
ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas; cilvēku tirdzniecības upuri; no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām
apreibinošām vielām) atkarīgās personas; personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm; trūcīgās
personas.

