Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”

Informatīvais seminārs
“LEADER projektu īstenošanas rezultātu
novērtējums un iespējas”
2019. gada 20. martā
Viesu namā “Bergervilla”, Vijciema pagastā, Valkas novadā

Darba kārtība
1.

Iepazīšanās ar mūsu VRG 2018.gada Dižprojektu – viesu namu “Bergervilla” - viesu
nama īpašniece Agneta Kīta

2.

LEADER projektu īstenošanas rezultāti un turpmākās iespējas - administratīvā vadītāja
Dagnija Ūdre

3.

Sadarbības projekti:
- “Sēņu ceļš” - Dagnija Ūdre, Strenču novada domes pārstāve Iveta Ence
- “Teritorijas zīmološana lauku attīstībai”- koordinatore Linda Krūmiņa, padomes
priekšsēdētāja Alda Zvejniece
- “Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” - Dagnija Ūdre

4. VRG darbības starpposma novērtējums, aptaujas anketu apkopojums - Dagnija Ūdre
5. LEADER pēc 2020. gada - Dagnija Ūdre

Mūsu Dižprojekts 2018
Viesu nama "Bergervilla"
izveide vēsturiskajā Medību
pils ēkā Vijciemā
Projektu īstenoja
SIA “Bergervilla”,
projekta vadītāja Agneta Kīta

Finansējums EUR
Stratēģiskie
mērķi

Mērķis 1 (kopā)
Rīcība 1.1.
Mērķis 2 (kopā)

Projekta max
attiecināmo izmaksu
summa

Atbalsts – 70%,
kopprojekti – 80%

454 538,08

372 802,39

50 000
Atbalsts – 90%

Rīcība 2.1.

30 000

Rīcība 2.2.

30 000

Rīcība 2.3.

20 000

M1 un M2
KOPĀ:

2016-2018

2019
(ar papildu
finansējumu)
372 802,39

449 553,81

353 282,66

155 337,25

150 000

206 905,72

150 000

87 310,84

53 286,66

904 091,89

726 089,05

Virssaistības

KOPĀ

79 484,56

882 325,03

79 484,56

802 840,47

79 484,56

1 685 165,50

LEADER projektu konkursa
1., 2. un 3. kārtas rezultāti (I)
• Iesniegto pieteikumu skaits – 151(1. – 73, 2. – 45, 3. – 33)
M1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai – 58
M2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana – 93
Rīcība 2.1. – 30 (1. – 17, 2 – 13)
Rīcība 2.2. – 37 (1. – 18, 3. – 19)
Rīcība 2.3. – 26 (1. – 15, 2. – 11)

LEADER projektu konkursa
1., 2. un 3. kārtas rezultāti (II)
• No iesniegtajiem projektu pieteikumiem
(151):
VRG noraida kā neatbilstošus – 22
(1. – 14, 2. – 7, 3. -1)
Noraidīti finansējuma trūkuma dēļ – 43
(1. – 21, 2. – 10, 3. – 12)
LAD noraida – 9 (1. – 5, 2. – 4, 3 – 0)
LAD apstiprina – 74 (1. – 33, 2. – 23, 3.
– 18)
Atsaukti pirms apstiprināšanas – 3
(2. – 1, 3. – 2)

LEADER projektu konkursa
1., 2. un 3. kārtas rezultāti (III)
• Apstiprināto pieteikumu skaits – 74
M1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai – 36, no tiem
saistības pārtrauktas – 8
M2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana – 38
Rīcība 2.1. – 10 (saistības pārtrauktas – 2)
Rīcība 2.2. – 15
Rīcība 2.3. – 13

Apstiprinātie un īstenotie projekti (pēc īstenošanas
teritorijas) līdz 2019. gada martam
• Valka – 12
• Strenči – 8
• Kauguru pagasts – 7
• Valkas pagasts – 7
• Vijciema pagasts – 6
• Ērģemes pagasts – 5
• Trikātas pagasts – 3
• Gaujienas pagasts – 3
• Grundzāles pagasts – 3

• Jērcēnu pagasts – 3
• Ēveles pagasts – 2
• Zvārtavas pagasts – 1
• Brenguļu pagasts – 1
• Plāņu pagasts – 1
• Seda – 1
• Virešu pagasts – 1
Sākta uzraudzība – 57
Tiek īstenoti – 7

Rezultātu rādītāji (I)
Rīcība
1.1. Jaunu
produktu un
pakalpojumu
radīšana, esošo
attīstīšana un
realizācija tirgū

Rezultātu rādītāji
- Atbalstīti topošie vai esošie
uzņēmumi
- Izveidotas jaunas darbavietas
- Mācībās prasmes ieguvuši vai
pilnveidojuši darbinieki
- Izveidotas vai labiekārtotas
tirdzniecības vietas

Plānotā
vērtība

Izpilde

45

24

25
3

20
0

3

1

Rezultātu rādītāji (II)
Rīcība

2.1 Vides sakārtošana

Rezultātu rādītāji

Sakārtoti vai izveidoti publiskās
infrastruktūras objekti

Plānotā
vērtība

Izpilde

14

8

Rezultātu rādītāji (III)
Rīcība

Rezultātu rādītāji

2.2. Saturīga brīvā Atbalstītas sabiedriskās aktivitātes un
laika pavadīšana
iedzīvotāju interešu grupu iniciatīvas

Plānotā
vērtība

Izpilde

25

14

Rezultātu rādītāji (IV)
Rīcība
2.3. Kultūras un
tradīciju kopšana

Rezultātu rādītāji
Atbalstīti kultūrvēsturiskā mantojuma un
tradīciju saglabāšanas un kultūras
pieejamības projekti

Plānotā
vērtība

Izpilde

20

13

Starptautiskās sadarbības projekts “Sēņu ceļš”
Nr. 18-00-A0190.333-000014
Tēma - meža nekoksnes resursu izmantošana uzņēmējdarbības
attīstībai
Ārvalstu partneri no Somijas, Lietuvas un Itālijas
Galvenie pasākumi:
- Vietējie semināri un darbnīcas
- Starptautiskie semināri un darbnīcas
- Tūrisma maršrutu izstrāde un popularizēšana
- Pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem

Floristikas darbnīca “Dabas skaistums – dabā un mūsmājās”
2018. g. 21.-22. septembrī viesu namā “Upesrūķi” Garkalnes novadā
Lektore – Sanita Cipruse
No mūsu VRG piedalījās trīs floristes – no Strenčiem, Valkas un
Grundzāles

Seminārs “Meža nekoksnes resursi,
to apsaimniekošana un izmantošana”
2019. g. 27. februārī Jērcēnmuižā,
Jērcēnu pagastā, Strenču novadā
Lektors – Elvijs Kantāns

Starptautiskās sadarbības projekts
“Teritorijas zīmološana lauku attīstībai”
Nr. Nr.18-00-A019.333-000016
Vadošais partneris – biedrība “Abulas lauku partnerība”
Partneri – “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”,
VRG no Somijas un Zviedrijas
Galvenie pasākumi:
- Zīmolvedības un vizuālās identitātes stratēģijas izstrāde
Smiltenes un Beverīnas novadiem
- Mācības par efektīvu zīmola lietošanu
- Savstarpējie pieredzes apmaiņas braucieni

Starpteritoriālās sadarbības projekts
“Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”

Vadošais partneris - „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība”, „Kandavas
Partnerība”, „Vidzemes lauku partnerība Brasla”, „Pierīgas
Partnerība”, „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”, „No Salacas līdz Rūjai”.
Tēma – kā atrisināt esošo un jaunizveidoto mazo un vidējo uzņēmumu
finanšu piesaistes vajadzības reģionos, pielāgojot krājaizdevumu sabiedrību
darbības principu.
Projektā plānotie rezultāti:
- Finanšu platformas juridiskā forma un finanšu apsaimniekošanas juridiskie
risinājumi,
- IT programmas specifikācijas finanšu apsaimniekošanai,
- Pētījums par mērķa grupas – aizņēmēju tipiem un vajadzībām,
- Zīmols finanšu platformas popularizēšanai.

VRG darbības starpposma novērtējums
• VRG pašnovērtējums (ikgadējais – 2018.g. iesniegts par 2017.g., AREI
starpposma novērtējuma aptauja)
• Aptaujas anketa iedzīvotājiem (37 atbildes)
• Aptaujas anketa projektu ieviesējiem/pieteicējiem (23 atbildes)
• Anketu kopsavilkumi pieejami VRG vietnē www.zgauja.lv (LEADER
2014-2020 – Dokumenti)

LEADER pieeja
Liaison Entre Actions de Developpement de
l’Economie Rurale
saistītas darbības lauku ekonomikas
attīstībai

Nākamais plānošanas periods (2021.-2027.)
7 fondi, 1 regulējums

(IDF)

(PMIF)

(EJZF)

(KF)

(ERAF)

• (KF)

Multifondu pieeja vietējās
teritorijas attīstībai
Sabiedrības virzīta vietējā
attīstība
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VRG Eiropā

(administrē 4 fondus un aktivizē iedzīvotājus)
Eiropā ir 3288 vietējās rīcības grupas
 VRG var administrēt dažādus fondus:




ELFLA + EJZF Eiropā īstenot 2523 VRG
 Viens fonds (tikai ELFLA) – 2198,


Te arī «Ziemeļgauja»

Viens fonds (tikai EJZF) – 249,

 Divi fondi (ELFLA un EJZF) – 76

ERAF vai ESF (tikai viens no šiem, vai papildus citi fondi) – 765 VRG
 „urbānie” VRG – 250 (31 tikai ESF, 1 tikai ERAF)
 4 fondi – 9 VRG (Zviedrijā 8, Polijā – 1)
 3 fondi – 304 VRG (8 valstīs)
Arī mums ir iespēja izvēlēties. Vai mūsu teritorijas iedzīvotāju vajadzību risināšanai
nepieciešams finansējums no ELFLA? No ESF? No ERAF?
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ELFLA
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ELFLA

Nākotne 2020+

Kopējā lauksaimniecības politika
Ietvars no ES, daudz lielāka nozīme
nacionāli

KLP ar savu lauku attīstības politiku
ir galvenā Savienības lauku lietu
kārtotāja
KLP ir vērsta uz lauku apvidu
pārticības vairošanu, un tai
jāuzlabo
savstarpējā
papildināmība ar citām ES
rīcībpolitikām (piem. Kohēzijas
politika)

LEADER
OBLIGĀTI vismaz 5%
no ELFLA ieguldījuma KLP

LEADER nozīmīgā loma KLP, kas savu efektivitāti pierādījusi kā vietējo
spēju veidotāja un sociālās iekļautības, nabadzības mazināšanas un
darbvietu radīšanas veicinātāja vietējās ekonomikas mērogā
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ERAF

Reģionālās attīstības modelis – septiņgadē
nepieciešamais ieguldījums
Kopprodukts
reģionos

•

+ 1 330 milj.
euro

1 euro darba
algās rada 3
euro IKP

1 euro
tehnoloģijās /
iekārtās rada 5
euro IKP

Preces un pakalpojumi

Darba spēks
(darba samaksa)

+385 milj. euro

Tehnoloģijas un
iekārtas
(investīcijas)

+270 milj. euro
25

25

ERAF

Sadarbības modelis VRG un pašvaldību
programmām
Pašvaldību attīstības programma

VRG stratēģija
•

Tiešais atbalsts mikro un mazajiem
komersantiem

Komersants

•

Uzņēmējdarbības atbalsta
infrastruktūra

• Noteikts % abu vajadzībām – VRG stratēģija un pašvaldību AP
• Vienlaicīga priekšatlase – noteicošais komersanta interese
 Izaicinājums - Klientam nebūtu jāšķiro no kurienes nāk atbalsts un kur jāpiesaka (pašvaldība vai VRG)

• Kritēriji – priekšroka projektiem, kuri izmanto abus (primārais atbalstāmo saraksts; sekundārais individuālais
atbalss)
• Finansējums – 64 miljoni (ieguldījumi darba algās)
26

Jautājumi nākotnes diskusijai
• Minimālais iedzīvotāju skaits VRG darbības teritorijā - 10 000 vai 15 000?
• Ieguldījumiem uzņēmējdarbībā noteiktais ierobežojums (šobrīd jānovirza 50%
no vietējās rīcības grupas finansējuma)
• Atbalstāmo uzņēmumu lielums (šobrīd ar apgrozījumu līdz EUR 70 000)
• Iespēja administrēt «lielos nelauksaimnieciskos» LAD projektus (Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā)?
• Multifondi? – ERAF – darba vietu radīšanai, ESF – sociālo jautājumu risināšanai
• Tematiska specializācija, prioritātes? – bioekonomika, viedie ciemi, ekotūrisms
• Sociālā iekļaušana – sociālā uzņēmējdarbība ?
• Lauksaimniecība ?

