Biedrības “Jūrkante” EJZF Rīcības plāns 2015-2020, spēkā no 29.11.2017.
Rīcības plāns 2015.-2020.gadam Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana”
Nr.

Mērķis/Rīcība

RZP 2014.-2020. atbilstošais
pasākuma mērķis

(1.)

(2.)

(4.)

Ekonomikas
izaugsmes
veicināšana
zivsaimniecības
un citās jūras
ekonomikas
nozarēs – to
darbības
dažādošana

Pievienotās vērtības
veidošanai un inovācijas
veicināšanai visos zvejas un
akvakultūras produktu piegādes
posmos.
Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu radīšanas
veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana.

Īstenošanas kārtas
(izsludināšanas princips)
Maksimālā atbalsta
Maksimālā attiecināmo izmaksu
īstenošanas kārtu skaits un
intensitāte (%)
summa vienam projektam (EUR)
termiņi
(5.)
(6.)
(7.)
1. Sekmēt piekrastes uzņēmējdarbības attīstību

Rezultātu
rādītāji
(8.)

1.1.

2.1
Atbalsts vides
resursu vairošanai
un klimata
pārmaiņu
mazināšanai
teritorijā

Vides resursu
vairošanai vai
izmantošanai, kā arī
klimata pārmaiņu
mazināšanai.

3.1
Zivsaimniecības
teritoriju un
kultūras
mantojuma
infrastruktūras
attīstībai
Labās prakses

Zvejas vai jūras
kultūras mantojuma
izmantošanas
veicināšanai

2016 ( 1 kārta)
2017 ( 2kārtas)

50%;
Inovatīvs projekts
70%;
Kopprojekts un
piekrastes zvejnieki
80%;
Lielajiem uzņēmumiem
30 %

50 000 EUR
Līdz 100 000 EUR
Uzņēmējdarbības infrastruktūras
projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā
uzņēmējdarbības
infrastruktūras izveidei
ir vismaz 70% no
projekta attiecināmo
izmaksu summas

2.Sekmēt vietējo dabas resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā
50%;
Piekrastes zvejnieki
80%;
Sabiedriskā labuma projektiem
2016 (2 kārtas)
Sabiedriskā labuma 90%;
Pašvaldībām
2017 (1 kārta)
Zvejas kuģa dzinēja
200 000 EUR
nomaiņai 30%; Lielajiem
50 000 EUR
uzņēmumiem 30 %
3. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
50%;
Piekrastes zvejnieki
80%;
2016 (1kārtas)
Sabiedriskā labuma
2017 (1 kārta)
projektiem
90% ;
Lielajiem uzņēmumiem
30%
4. Mērķis/ Starptautiskā sadarbība
Atsevišķs projektu konkurss

Sabiedriskā labuma projektiem
Pašvaldībām
200 000 EUR
50 000 EUR

Atbalstīti vismaz
3 uzņēmumi
Radītas 4 darba
vietas

Labiekārtoti
vismaz 3 objekti

Labiekārtoti
vismaz 3 objekti

Īstenoti 3
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pārņemšana
zivsaimniecības
uzņēmumu un
vietējās teritorijas
mārketingā

100%

sadarbības
projekti
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