
Termiņš, kad tiks 
uzsākta projektu 
iesnieguma 
pieņemšana 

2017.gada 14.augusts – 31. decembris. 

Sludinājuma 
kopsumma  

  

509 908,06 EUR 

Projektu  īstenošanas 
termiņš 

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta 
īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

2.  Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no 
LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu. 

Mērķis Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un inovāciju ieviešanu. 

Rīcība -  EJZF 1 „Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana un 
sezonalitātes ietekmes mazināšana” 

Atbalsta apmērs   

  
509 908,06 EUR  

Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.605 
6.punktā minētā 
darbība  

6.1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un 
akvakultūras produktu piegādes posmos. 

6.2) Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas 
nozarēs. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG darbības 
teritorijā esošospiekrastes uzņēmumus, sniedzot atbalstu saimnieciskās 
darbības uzlabošanai, t.sk. ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības 
veicināšanai, zivsaimniecības uzņēmumu darbības uzsākšanai, 
uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Atbalsts iespējams speciālā transporta 
iegādei (saldētava, autoveikals u.c. ar zivsaimniecību saistītu), pamatlīdzekļu 
iegāde, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšana. 

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts arī saimniecisko 
darbību dažādošanaizivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras 
transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju 
produkcijas tirdzniecība). 

Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu 
radīšanai.  Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni 
vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst vietējā 
attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un 
atbilstības kritērijiem to noteikšanai (sk. 2.3. nodaļa „Inovatīvo risinājumu 
identificēšana un attīstības kritēriji to noteikšanai”). 

Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā investīcijas paredzēts 
izmantot kopīgi un kuru iesniedz: 



1. Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta un 
kuras biedriem (vismaz trīs) komercdarbības joma pārsvarā ir 
zvejniecība un akvakultūra. 

2. Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic 
saimniecisko darbību zvejniecībā vai akvakultūrā. 

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu un 
programmnodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to saistītām aktivitātēm, 
jaunu būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana. Ja kopprojektu plāno 
sniegt biedrība, tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās produkcijas mārketinga 
izmaksām: 

• Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā; 
• Internetveikala izveides izdevumi. 

Maksimālā 
attiecināmo izmaksu 
summa vienam 
projektam (euro) 

100 000 euro - būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā 
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta 
attiecināmo izmaksu summas. 

50 000 euro pārējiem projektiem. 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte (%) 

70 % - inovatīviem projektiem 

80 % - kopprojektam 

80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību 

50 % - MVU, sīkie (mikro) 

30 % - lielie uzņēmumi 

Darbības teritorija 
• Rojas novads, 
• Mērsraga novads. 

	


