PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Rīcība Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
Nr
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

Kritēriju grupa

Projekts atbilst SVVA
stratēģijas mērķim un ir
saskaņā ar rīcības plānā
noteikto rīcību un VRG
darbības teritoriju
Atbalsta pretendents

Saņemtais publiskā
finansējuma apmērs SVVA
stratēģijas 2015-2020 ietvaros
Projekta idejas novitāte
(jauninājums) VRG darbības
teritorijā

Projekta pamatojums
(situācijas izpēte)

Kritērijs

Projekta atbilstība SVVA stratēģijai
Atbilst/Neatbilst
(Projekti, kas neatbilst, tālāk netiek vērtēti
un saņem 0 punktus)
Vispārējie kritēriji
Biedrībai vai nodibinājumam ir spēkā esošs
līgums vai rakstiska vienošanās ar
pašvaldību (izņemot patapinājuma, nomas
vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar
projekta mērķi;
Biedrībai vai nodibinājumam ir vismaz 10
biedri vai dibinātāji no VRG darbības
teritorijas un projekta iesniegumam
pievienots biedru saraksts;
Biedrībai vai nodibinājumam ir vismaz 5
biedri vai dibinātāji no VRG darbības
teritorijas un projekta iesniegumam
pievienots biedru saraksts;
Citi atbalsta pretendenti
Līdz 20 000 eiro
20 001-50 000 eiro
50 001 eiro un vairāk
Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc
projekta ideja ir oriģināla;
Projekta iesniegumā daļēji pamatots, kāpēc
projekta ideja ir oriģināla;
Projekta ideja nav oriģināla;
10 punkti par katru izpildīto apakš kritēriju:
- Izpētīta un aprakstīta darbības
joma, kas pierāda projekta
nepieciešamību un dzīvotspēju;
- Izpētīti un aprakstīti citi dalībnieki
(pakalpojuma, sabiedriskās
aktivitātes nodrošinātāji), kas
pierāda projekta nepieciešamību un
dzīvotspēju;
- Izpētīts un aprakstīts
klienta/lietotāja profils, vajadzības
un pieprasījums, kas pierāda
projekta nepieciešamību un
dzīvotspēju;
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Punktu
skaits
kritērijā

Projekta
iesnieguma
attiecīgā
sadaļa

-

Projekta
iesniegums
kopumā

15

A.1., D.

10

5

10
20
10
5
20

A.2., A.2.1.,
Projektu
reģistrs
B.3., B.3.1.

10
0
30

B.6., B.15.

6.

Projekta rezultātu pieejamība *

7.

Projekta aktualitāte

8.

Projekta attiecināmās summas
lielums projektu iesniegšanas
kārtā (ja iesniegti vairāki
projekti, tos summē)
Projekta līdzfinansējuma
summas lielums

9.

10.

11.

12.

Projekta budžets un izmaksas
ir pamatotas un orientētas uz
mērķa sasniegšanu

Projekta publicitātes un
informācijas izplatīšanas
pasākumi, saskaņā ar
publicitātes vadlīnijām
(īstenošanas un uzraudzības 1.
gada laikā)
Projekta iesniegumam
pievienoti visi nepieciešamie
pavaddokumenti

Projekta rezultāti pēc projekta īstenošanas ir
publiski pieejami neierobežotā laikā
(neskaitot sezonalitāti un publiskās iestādes
darba laiku)
Projekta rezultāti pēc projekta īstenošanas
nav publiski pieejami neierobežotā laikā
(neskaitot sezonalitāti un publiskās iestādes
darba laiku)
Ne agrāk kā 1 gadu pirms projekta
iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas
parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par
publisko pakalpojumu vai sabiedrisko
aktivitāti, kas aprakstītas projekta
iesniegumā, kā arī projektam pievienoti šo
faktu pamatojoši dokumenti
Līdz 10 000 eiro
10 001-20 000 eiro

10

20 001 eiro un vairāk

5

21% un vairāk
16-20%
10-15%
Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots,
plānotās izmaksas ir pamatotas un
orientētas uz mērķa sasniegšanu;
Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi
un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas
un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu
Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai
orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu
5 punkti par katru izpildīto apakš kritēriju:
- Plānots publisks projekta
īstenošanas noslēguma/atklāšanas
pasākums;
- Plānota publicitāte drukātā medijā;
- Plānota publicitāte interneta vidē;
Kopā ar projekta iesniegumu iesniegti visi
nepieciešamie pavaddokumenti, tostarp
vismaz būvniecības ieceres skice un
izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme,
kas pamato izmaksu atbilstību tirgus
cenām, ja projekta izmaksās paredzēta
būvniecība, teritorijas labiekārtošana,
pārbūve vai būves atjaunošana;
Kopā ar projekta iesniegumu nav iesniegti
visi nepieciešamie pavaddokumenti;

20
10
5
20

B.6., B.15.

0

10

B.6., B.15., D

20
10

B.9., Projektu
reģistrs

B.9., B.10.

B.9., B.10.,
B.5., B.6., B.4.

10

0
15

B.13.

10

D

0

Maksimālais punktu skaits: 190
Minimāli iegūstamais punktu skaits: 100
Īpašie kritēriji. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektam ar mazāku
attiecināmo izmaksu summu. Ja arī tad vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad priekšroku dod
projektam ar lielāku līdzfinansējumu (privātā finansējuma daļa un neattiecināmo izmaksu summa). Attiecīgajiem
projektiem papildus vērtējumam vispārējos un specifiskajos kritērijos tiek piešķirti 0,01; 0,02; 0,03 utt. punkti.
* Kritērijos (Nr. 6, 11) minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas un uzraudzības laikā.
Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598
6.pielikumam.
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