
Seminārs “Kā 
uzrakstīt 
LEADER 
projektu”
2020. gada 30. oktobris



“Jūras Zeme”

• Vietējā rīcības grupa

• Strādājam jau vairāk nekā 11 gadus

• Sabiedrības iesaiste

• Teritorijas attīstība



Stratēģija

Biedrība “Jūras Zeme” īsteno Sabiedrības virzītu 
vietējo attīstības stratēģiju

Stratēģija ir nozīmiga gan mums, kā biedrībai, 
gan arī projektu iesniedzējiem

Biedrība “Jūras Zeme” sagaida, ka tiks īstenoti 
projekti, kas sasniegs stratēģijas noteiktos 
rezultātus

Mēs aicinām visus projektu iesniedzējus 
iepazīties ar šo stratēģiju, tā ir atrodama mūsu 
mājaslapā, zem sadaļas “Projektu iesniedzējiem”



Realizēto projektu
piemēri



Biedrības “”Jūras Zeme” loma un vispārēja
projektu iesniegšanas kārtība



Aktuālais 
mūsu 

darbībā



Rīcība ELFLA 1 “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 
izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”
Izsludināti 28357.25 EUR

Rīcība atbalsta:
1) Jaunu produktu un pakalpojumu
radīšana, esošo produktu un
pakalpojumu attīstīšana, to
realizēšana tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšana;

2) Lauksaimniecības produktu
pārstrāde, to realizēšana tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu
radīšana;

3) Vides radīšana vai
labiekārtošana vietējās produkcijas
realizēšanai un jaunu realizācijas
veidu īstenošana;

4) Darbinieku produktivitātes
kāpināšana.

Attiecināmās izmaksas vienam projektam:
• 10 000 EUR aprīkojuma projektiem;

• 20 000 EUR būvniecības projektam (ja 
ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu 
no projekta attiecināmo izmaksu summas)

Atbalsta intensitāte:

• Individuālajam projektam: 70%

• Kopprojektam: 80%



Rīcība ELFLA 2 “Ciemu un apkaimju vajadzībām 
piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība”
Izsludināti 2914.76 EUR

Rīcība atbalsta:

1. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot
apmācību un interešu klubus,
sociālās aprūpes vietas, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un citas
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes)
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem;

2. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas
un kultūras objektu, sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai.

Attiecināmās izmaksas vienam projektam:

• 20 000 EUR

Atbalsta intensitāte:

• 90 %



Rīcība ELFLA 3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras 
uzlabošana”
Izsludināti 20 000 EUR

Rīcība atbalsta:

1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas
un kultūras objektu, sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai

Attiecināmās izmaksas vienam projektam:

• 27 500 EUR

Atbalsta intensitāte:

• 90 %


