SVVA stratēģijā noteikto rīcību rādītāju izpilde LAP apakšpasākumā

Nr.
p.k.

Rīcība

1.

1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības
attīstībai un ražošanai

2.

1.2. Tūrisma nozares attīstības
un sadarbības veicināšana

3.

4.

5.

Rezultātu rādītājs
Izveidotas 6 jaunas darba
vietas, saglabātas esošās
darba vietas
Izveidotas 4 jaunas darba
vietas, saglabātas esošās
darba vietas

Ieviesti vismaz 10
2.1. Novada vajadzībām
sabiedrisko aktivitāšu
piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstības projekti, saglabāts
attīstība
esošo kolektīvu/ sporta
komandu skaits
Ieviesti vismaz 10
2.2. Apdzīvoto vietu publiskās
publiskās infrastruktūras
infrastruktūras uzlabošana
uzlabošanas projekti
Ieviests Starpteritoriālās
3.1. Kopīgu uzņēmēju
un/vai starpvalstu
sadarbības iniciatīvu
sadarbības projekts
veicināšana

Plānotā rādītāja
vērtība saskaņā ar
rīcības plānu

Rādītāju izpilde

Aprēķinātā izpilde
(aptiprinātie un
īstenotie projekti),
%

6

34

566,67

4

10

250,00

10

16

160,00

10

10

100,00

1

2

200,00

Vidējā rādītāju
izpildes vērtība, %

425,56

SVVA stratēģijai piešķirtā publiskā finansējuma apguve LAP apakšpasākumā uz 21.11.2018.

Pieejamais publiskais
finansējums (euro)
Lauku attīstības programmas
apakšpasākumā

1 81 52,34

Apstiprināts
projektiem, EUR

63 25 68,44

Sākta uzraudzība, Aprēķinātā izpilde,
EUR
%

97 44 13,86

99

Sniegt novēretējumu par SVVA stratēģijas rīcību rezultātu rādītāju izpildi, publiskā finansējuma izlietojumu un tā ietekmi uz
mērķu un rezultātu sasniegšanu

Piešķirtais finansējums projektu realizēšanai līdz 2019.gadam ir 1 625 134,64 EUR. Apstiprināti 59 projekti, piešķirts publiskais
finansējums 1 606 982,3 EUR (99%). Atlikums 18 152,34 EUR
Uzsākot šī perioda stratēģijas īstenošanu, 2016.gadā izsludināta viena projektu konkursa kārta visās četrās rīcībās. Iesniegti 56 projekti,
apstiprināti 25 projekti, t.sk. 9 projekti uzņēmējdarbības un tūrisma nozares attīstībai, bet 16 projekti – publiskās infrastruktūras un
sabiedrisko aktivitāšu pilnveidošanai.
2017.gadā atklātā projektu konkursa 2.kārtas ietvaros aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” iesniegti 38 projekti,
apstiprināti 11 projekti.
2017.gadā atklātā projektu konkursa 3.kārtas ietvaros aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegti 29 projekti, apstiprināti
10 projekti.
2018.gadā 4.kārtas ietvaros aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” iesniegti 15 projekti, apstiprināti 14 projekti.
Aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” iesniegti 62
projekti, no kuriem apstiprināti 26 projekti. Uz 27.11.2018. statusā “sākta uzraudzība” ir 10 projekti, bet statusā “apstiprināts” 15
projekti. Vienam projektam pārtrauktas saistības pēc atbalsta saņēmēja lūguma.
Savukārt 1.2.rīcībā “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” iesniegti 18 projekti, no kuriem apstiprināti 8 projekti. Uz
27.11.2018. statusā “sākta uzraudzība” ir 5 projekti, bet statusā “apstiprināts” 3 projekti.

Aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros apstiprinātajos projektos kopā plānots radīt 44 jaunas darba vietas.
1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” - 34 darba vietas, kas ir par 28 darba vietām vairāk kā Stratēģijā sākotnēji
plānots. 1.2.rīcībā “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” plānots radīt 10 jaunas darba vietas, kas ir par 6 darba vietām
vairāk kā tika plānots Stratēģijā.
Aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros 2.1.rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”
iesniegti 33 projekti, apstiprināti 16. Apstiprinātajos projektos plānots ieviesti 16 sabiedrisko aktivitāšu attīstības projektus sākotnēji
plānoto 10 projektu vietā. Uz 27.11.2018. statusā “sākta uzraudzība” ir 14 projekti, bet statusā “apstiprināts” 2 projekti.
Savukārt 2.2.rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” iesniegti 25 projekti, apstiprināti 10 projekti. Rezultatīvais
rādītājs “Ieviesti vismaz 10 publiskās infrastruktūras uzlabošanas projekti” ir sasniegts. Uz 27.11.2018. statusā “sākta uzraudzība” ir 8
projekti, bet statusā “apstiprināts” 2 projekti.
Kopā uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātē iesniegti 78, apstiprināti 33 projekti, savukārt vietas potenciāla attīstības iniciatīvās
iesniegti 60 projekti, apstiprināti 26 projekti. Pavisam kopā iesniegti 138 projekti, īstenošanā 59 projekti, jeb 43% no visiem
iesniegtajiem projektiem.

