Rīcība 3.1. Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai
Kritēriji
Izslēdzošie kritēriji
Nr. Kritērijs
1
Projekta pieteikums iesniegts
noteiktajā laikā
2
Projekta ieviešana paredzēta
„Ropažu Garkalnes partnerība”
darbības teritorijā
3
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

4

Labuma guvēju skaits *0,01 punkts. Aprakstīti un skaitliski norādīti,
0,01
atsaucoties uz oficiāliem, ticamiem informācijas avotiem. Piemēram
punkts par stāvlaukuma rekonstrukcija – var būt konkrētās apdzīvotās vietas
katru tiešā iedzīvotāji vai plašāks pierādāms ieguvēju loks. (papildus iesniedzami
labuma
pārbaudāmi dokumenti, kas pierāda tiešo labumu guvēju skaitu –
guvēju
aptaujas, pašvaldības izziņas, anketas, pētījumi, u.c.)

5

Projekts vērsts uz publiskās
infrastruktūras sakārtošanu,
pielāgošanu, izveidošanu
Projekta pieteikumā skaidri
norādīta sagaidāmā projekta
rezultātu ietekme uz apdzīvotās
vietas attīstību

Vērtējums
JĀ/NĒ

Vērtējuma skaidrojums

Veidlapa
C,C1

Ja atbilde ir NĒ, projekts tālāk netiek vērtēts
B7
Ja atbilde ir NĒ, projekts tālāk netiek vērtēts
B5, B6

Vērtējums
JĀ/NĒ

Ja atbilde ir NĒ, projekts tālāk netiek vērtēts
Vērtēšanas kritēriji
B6, B6.1.

B6
Vērtējums
no 0 līdz 3

0: Projektā nav norādīta projekta rezultātu ietekme uz apdzīvotās vietas
attīstību

6

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

Vērtējums
no 0 līdz 3

7

8

Projekta iesniegumā norādītais
projekta ieviešanas plāns ir reāls
un izpildāms
Projektam tiks nodrošināta
ilgtspēja un rezultātu ietekme pēc
projekta īstenošanas beigu termiņa

Vērtējums
no 0 līdz 3
Vērtējums
no 0 līdz 3

1: Projekta pieteikumā ir pieminēta projekta rezultātu ietekme uz
apdzīvotās vietas attīstību, taču skaidrojums nepietiekams, nesniedz
pilnīgu ieskatu vietas attīstībā
2: Projekta pieteikumā ir redzama un atspoguļota projekta rezultātu
ietekme uz apdzīvotās vietas attīstību. Sniegts vispārīgs apraksts kā
projekts pozitīvi ietekmēs vietas attīstību
3: Projekta pieteikumā skaidri redzama un atspoguļota projekta rezultātu
ietekme uz apdzīvotās vietas attīstību. Sniegts detalizēts apraksts kā
projekts pozitīvi ietekmēs vietas attīstību.
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 kā B6
tiks nodrošināta projekta ilgtspēja.

1: Pretendents sniedz nepilnīgu skaidrojumu, kas neļauj pārliecināties par
projekta ilgtspēju, netiek sniegts ilgtspējas mehānisma apraksts
2: Pretendents definē un apraksta projekta ilgtspēju, bet netiek sniegts
ilgtspējas mehānisma apraksts

9
Plānotās projekta izmaksas ir
samērīgas, nepieciešamas, un
atbilstošas projekta aktivitāšu
īstenošanai un sagaidāmajiem
rezultātiem

Vērtējums
no 0 līdz 3

10
Nozaru atbalsts uzņēmējdarbības
veicināšanai

0 vai 1

11

12

Atbilstība projekta īstenošanas
vietas vajadzībām un īpatnībām
Projekta rezultāti veicinās
nozīmīgu kultūras un dabas
mantojuma objektu aizsardzību un
attīstību (SAM 5.5.1.)

0 vai 1

3: Pretendents skaidri definē un apraksta kā tiks nodrošināta projekta
ilgtspēja, tiek sniegts ilgtspējas mehānisma apraksts
0: projekta izmaksas nav atbilstošas 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
Tiek piešķirts papildus punkts, ja sabiedriskā labuma projekta plānotā
infrastruktūra nodrošina infrastruktūras pieejamību ne vien publiskiem
objektiem, bet papildus arī ekonomikas, uzņēmējdarbības veicināšanai,
nodrošinot pieeju arī vienam vai vairākiem uzņēmumiem.
Tiek piešķirts papildus punkts, ja tiek pierādīta projekta nepieciešamība
vietējās teritorijas iedzīvotājiem, ne tikai projekta iesniedzējam
(anketēšana ciemos, apkaimēs, publikācijas, kas apliecina nepieciešamību
ilgākā laika periodā, aptaujas, u.tml.).

B6, B8

B6, B13

B6, B13

B6, B13

0 vai 1

Tiek piešķirts papildus punkts projektiem, kuru rezultātā tiks veicināta
teritorijai nozīmīga kultūras un dabas mantojuma objektu aizsardzība

13

Projekta rezultāts vērsts uz dabas
B6, B13
daudzveidības saglabāšanu un
ekosistēmu aizsardzību (SAM
Tiek piešķirts papildus punkts projektiem, kuru rezultāts sekmēs dabas
5.4.1.)
0 vai 1
daudzveidības saglabāšanu teritorijā
Pozitīvu atzinumu par projektu Partnerība sniedz projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 9 punktus kritērijos no 5.-13.(nesummējot 4.kritērija
punktus).
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktus, summējot 8.
un 10. kritērijā iegūtos punktus, ja arī tad punktu skaits ir vienāds, pretendenti, kuri saņēmuši vienādu punktu skaitu tiek aicināti uz klātienes
prezentāciju.
Projekts saņem papildus 0,001 punktu, ja tā punktu skaits 8. un 10.kritēriju summā ir augstāks. Projekts saņem vēl papildus punktus
klātienes prezentācijā.

