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Biedrība “Balvu rajona partnerība”
 Vietējā rīcības grupa, kura apvieno vietējās nevalstiskās

organizācijas, pašvaldības pārstāvjus, fiziskas personas un

uzņēmējus (vairāk kā 30 biedru).

 Darbības teritorija – Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas

novadi.

 Kopš 2009.gada koordinējām Eiropas Lauksaimniecības fonda

lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-

2013.gadam LEADER pieeju, īstenojām Balvu rajona

attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam.

 Pašlaik gatavojamies apgūt jaunā plānošanas perioda 2014.-

2020.gadam ELFLA finansējumu, notiek darbs pie jaunās Balvu

rajona attīstības stratēģijas izstrādes 2015-2020.gadam (iespēja

noteikt attīstības prioritātes un finansējuma sadalījumu)!
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Jaunais plānošanas periods 2014-2020
LEADER apakšpasākums, Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 

Vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas

Mikro un mazā uzņēmējdarbība laukos 

(apgrozījums līdz 70 000EUR/gadā)

Produktu un pakalpojumu realizēšana tirgū 

(produktu zīmolu izstrāde)

Īsās piegādes ķēdes, tirdzniecības vietas 
izveide/labiekārtošana

Sadarbība un kooperācija starp vietējiem 
ražotājiem stiprināšana

Apmācības  uzņēmējiem,

Attālinātās nodarbinātības centru izveide

Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas

Dabas un kultūras objektu 
sakārtošana

Teritorijas sakārtošana pakalpojumu 
sasniedzamībai

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana



Jaunajā plānošanas periodā
 50% no piešķirtā finansējuma jānovirza vietējās 

ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām –
nelauksaimnieciskajai uzņēmējdarbībai!

 Atbalstu varēs saņemt fiziskas un juridiskas 
personas:

-kas veic (uzņēmuma apgrozījums gadā  nepārsniedz 70 
000 eur uz iesniegšanas brīdi) vai plāno veikt 
saimniecisku darbību;

-jaunie un esošie mājražotāji (lauksaimniecības 
produktu pārstrāde);

-biedrība, kurā apvienojušies vismaz trīs biedri 
(piemēram, uzņēmēji, mājražotāji) – kopprojekts.



Atbalsta apmērs 

 līdz 50 000 eur

 100 000 eur ja 70% tiek novirzīti 
uzņēmējdarbības infrastruktūras 
sakārtošanai

Atbalsta intensitāte

Privātā labu projektiem - 70%

Kopprojektiem - 80%

Sabiedriskā labuma projektiem - 90%



Attiecināmās izmaksas 
 Pamatlīdzekļi, t.sk.mājaslapa (interneta veikals)

 Programmmu nodrošinājums

 Būvniecība, t.sk. 30% kvalitatīvu darba apstākļu 
radīšanai

 Mārketings

 Patentu, licenžu iegūšana

 Autortiesības un preču zīmju iegūšana

 Vispārējās izmaksas (saistās ar projekta 
sagatavošanu)



Sekojiet līdzi informācijai

http://www.balvi.partneribas.lv/

http://www.zm.gov.lv/

http://www.lad.gov.lv/lv/



Paldies par uzmanību!
Sazinieties, ja jums radusies kāda ideja!
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