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I. Sabiedrības virzītas vietējās atīstības stratēģijas sagatavošana
1.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA stratēģija) izstrādei īstenotie pasākumi
Pasākuma veids
Darba grupas
Semināri
Iedzīvotāju forumi
Informācija plašsaziņas līdzekļos
Dalība mācībās
Teritorijas izpēte (pētījumi)
Cits (konference):

2.

Pasākumu skaits
2
19
4
2
1

Dalībnieku skaits SVVA stratēģijas izstrādes pasākumos
Pasākuma veids
Dalībnieku
t.sk.
skaits
uzņēmēji
Darba grupas
16
4
Semināri
Iedzīvotāju forumi
296
28
Dalība mācībās
2
1
Cits (konference):
32
13

t.sk. NVO
7
90
3
10

t.sk. pašvaldību
pārstāvji
2
120
0
3

II. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana
3.

SVVA stratēģijas mērķi un stratēģisko novērtējuma rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība)
Mērķa
Plānotā
Sasniegtā
Vērtējums/
Nr.
Stratēģiskais mērķis
Novērtējuma
Bāzes vērtība
sasniedzamā
vērtība
komentāri par
rādītājs
vērtība
novērtējuma
rādītāja izpildes
gadā
virzību

4.

Rīcību rezultātu rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība)
Rīcības
Rīcība
Rezultātu rādītājs no
Plānotā sasniedzamā Sasniegtā vērtība
Nr.
SVVAS
vērtība 2018.gadā no novērtējuma gadā
SVVAS
(visi projekti)

Vērtējums/ komantāri
par rādītāja izpildes
virzību

5.
Īstenotie inovatīvie projekti ar ELFLA atbalstu (VRG ir atzinusi un SVVA stratēģijas inovāciju kritērijā ir iegūts pozitīvs
vērtējums,(informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)
Nr.p.k.
Atzīmēt ar X, ja ir nacionālā vai
Projekta numurs
Projekta nosaukums
plašāka mēroga inovācija

6.

SVVA startēģijas īstenošanas rezultāti aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ** (informācija par projektiem, kuriem
uzsākta uzraudzība)

7.
Nozare

Projektā plānoto
jaunradīto darba vietu
skaits novērtējuma
gadā

Projekta uzraudzības
laikā radīto jauno darba
vietu skaits novērtējuma
gadā

Radīto uzņēmumu* skaits Attīstīto uzņēmumu skaits
novērtējuma gadā
novērtējuma gadā

Mežsaimniecība
Pārtikas
Mājražošana
Tūrisms
Amatniecība
Cita pakalpojumu
nozare
Cita
ražošanas
nozare
Skaits kopā
Piezīme. * MK noteikumu Nr.590 8.1.2. un 8.2.2.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti
**ja viens projekts īstenots vairākās nozarēs, norāda visas nozares
8. SVVA stratēģijas ietvaros veiktas investīcijas alternatīvās enerģijas ražošanai ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem
uzsākta uzraudzība)
Nr.p.k.
Projekta numurs
Projekta nosaukums
Investīcija

9. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti sabiedriskā labuma projekti ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)
Nozare*
Projektu skaits
novērtējuma gadā
Sports

Kultūra
Sociālā aprūpe
Interešu un apmācību klubi
Vides aizsardzība
Reliģija, baznīcas
Cita
Skaits kopā
*ja viens projekts īstenots vairākās nozarēs, norāda visas nozares
10. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti projekti ar EJZF atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)*
Projektu skaits
Projektā plānoto
Projekta uzraudzības laikā
Inovatīvo projektu
Aktivitāte
novērtējuma
jaunradīto darba vietu
radīto jauno darba vietu
skaits
gadā
skaits novērtējuma gadā
skaits novērtējuma gadā
Pievienotās vērtības
veidošana un
inovācijas veicināšana
visos zvejas un
akvakultūras produktu
piegādes posmos
Darbību dažādošana
zivsaimniecības
nozarē un citās jūras
ekonomikas nozarēs
Vides resursu
vairošana vai
izmantošana, kā arī
klimata pārmaiņu
mazināšana
Zvejas vai jūras
kultūras mantojuma

izmantošanas
veicināšana
*ja viens projekts īstenots vairākās aktivitātēs, projektu norāda abās aktivitātēs

III. Vietējās rīcības grupas darbība
11. Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi
1)ELFLA
Pasākuma veids
Semināri
Darba grupas
Pieredzes apmaiņa Latvijā
Pieredzes apmaiņa ārvalstīs
Dalība mācībās
Dalība LLF organizētos pasākumos
Dalība VLT organizētos pasākumos
Cits (starptautiskas konferences,
pasākums, nacionāli forumi, u.c.)

Pasākumu skaits

TNC

14
1
3
4
3

Dalībnieku
skaits

t.sk.
uzņēmēji

t.sk.NVO

313
24
-

109
10
-

96
5
-

Dalībnieku
skaits

t.sk.
uzņēmēji

t.sk.NVO

t.sk.pašvaldību
pārstāvji
93
8
-

2) EJZF
Pasākuma veids
Semināri
Darba grupas
Pieredzes apmaiņa Latvijā
Pieredzes apmaiņa ārvalstīs

Pasākumu skaits

t.sk.pašvaldību
pārstāvji

12. Novērtēšana
Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu)

Fonds

13. Kādās nacionālās organizācijās vai ārvalstu organizācijās (sadarbības platformās) vietējā rīcības grupa ir iesaistīta
Biedrība “Latvijas Lauku forums”
ELARD (European Leader Association for Rural Development)
14. Vai izmanto citus finanšu resurus VRG darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai
Jā/ Nē
Ja atbilde it jā, tad norāda kādus
Jā, biedrības pamatbudžetu, kuru veido biedru naudas iemaksas.

15. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā
Projekta nosaukums
Finanšu avots
ESF projekts “Jauniešu garantijas” ESF
Nr.7.2.1.1./15/I/001

