Piemērojamie vērtēšanas kritēriji valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds" apakšprogramma
projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA 2018.gadam iesniegtajiem projek
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Kvalifikācija
0.1. Atbilstība konkursā atbalstāmajām aktivitātēm (Kārtības 3.punkts)
0.2. Projekta iesniedzēja institucionālā kapacitāte (Iesnieguma 3. un 4.punkts)
Iesnieguma kvalitāte (20%)
1.1. Projekta apraksts (mērķa, uzdevumu, aktivitātes un rezultātu definēšana) (Iesnieguma

Projekta mērķi, uzdevumi, aktivitātes un rezultāti definēti nepilnīgi vai nav aizpildīta kāda no šīm sadaļām
1

Projekta mērķi, uzdevumi, aktivitātes un rezultāti definēti vispārīgi un nepietiekoši projekta kvalitatīvai
izvērtēšanai
Projekta mērķi, uzdevumi, aktivitātes un rezultāti definēti pilnīgi
1.2. Projekta aktualitāte un nepieciešamības pamatojums (Iesnieguma 2.1. punkts)

Projekta aktualitāte nav definēta, nav pamatota projekta īstenošanas nepieciešamība
Projekta aktualitāte definēta vispārīgi, pamatojuma apraksts vispārīgs
Projekta aktualitāte definēta pilnīgi, detalizēts nepieciešamības pamatojums

Personāls un pieredze (15%)
2.1. Projektam piesaistītā personāla profesionālās kvalifikācijas un pieredzes izvērtējums

Projekta personālam (vai piesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem) nav pieredzes un profesionālās
kvalifikācijas, norādītā informācija neapstiprina personāla spēju pilnībā izpildīt norādītās projekta
aktivitātes
Projekta personālam (vai piesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem) pieredze un profesionālā kvalifikācija
nodrošina projekta uzdevumu izpildi atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām aktivitātēm
2

Projekta personālam (vai piesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem) pieredze un profesionālā kvalifikācija
nodrošina projekta uzdevumu izpildi atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām aktivitātēm un dos
ieguldījumu vides aizsardzības jautājumu risināšanā
2.2. Iesniedzēja (iestādes) līdzšinējās pieredzes novērtējums (Iesnieguma 4. punkts)

Projekta iesniedzējam nav iepriekšējas pieredzes salīdzināmu projektu / aktivitāšu īstenošanā
Projekta iesniedzējam ir neliela pieredze līdzīgo projektu / aktivitāšu īstenošanā (iesniedzējs īstenojis
vismaz 3 analoģiskus / salīdzināmus projektus)
Projekta iesniedzējam ir pilnībā pierādīta un apliecināta pieredze ar īstenotajiem projektiem un
aktivitātēm (iesniedzējs īstenojis vairāk nekā 3 analoģiskus / salīdzināmus projektus)
Ieguldījuma izvērtējums (40%)
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3.1. Projekta aktivitāšu novērtējums no noteikto mērķu sasniegšanas politikas plānošanas
Projekta aktivitāšu īstenošana neveicinās PPD noteikto rīcības mērķu sasniegšanu (nav atsauces uz PPD
noteikto rīcības mērķu īstenošanu)
Projekta aktivitāšu īstenošana daļēji veicinās PPD noteikto rīcības mērķu sasniegšanu
Projekta aktivitāšu īstenošana vērtējama kā nozīmīgs ieguldījums PPD noteikto rīcības mērķu
sasniegšanai
*ja projekta iesniegumā nav norādīta atsauce uz politikas plānošanas dokumentos noteikto rīcības mērķu īstenošanu
vērtējums - 0
3.2. Projekta piedāvāto risinājumu ieguldījums mērķu sasniegšanā (Projekta iesniegums
Projekta aktivitātes nedod praktisku ieguldījumu definēto mērķu un uzdevumu sasniegšanā
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Projekta aktivitātes dod teorētisku ieguldījumu definēto mērķu un uzdevumu sasniegšanā
Projekta aktivitātes dod praktisku ieguldījumu definēto mērķu un uzdevumu sasniegšanā
3.3. Projekta rezultātu ilgtermiņa ieguldījums (Projekta iesniegums kopumā)
Projekta rezultātiem nav pielietojuma pēc projekta īstenošanas beigām
Projekta rezultātiem pēc projekta īstenošanas beigām ir nepieciešams finansējums un iesniegumā ir
norādīti konkrēti finansējuma avoti šo izmaksu segšanai vismaz 5 gadu termiņā
Projekta rezultāti būs ilgtspējīgi, projektu rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas nebūs
nepieciešams finansējums
Finansiālais izvērtējums (25%)
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4.1. Budžeta detalizācijas un skaidrojuma izvērtējums (Projekta izmaksu kalkulācija)
Projekta kalkulācijas izdevumi nav paskaidroti vai skaidroti un pamatoti formāli
Projekta kalkulācijas izdevumi detalizēti un skaidrotas vairāk kā 50% no izmaksu pozīcijām
Projekta kalkulācijas izdevumi pilnībā detalizēti un skaidrotas visas izmaksu pozīcijas, skaidrojumā
ietverot konkrēti norādītus pārbaudāmus preču nosaukumus un to piegādātājus, kā arī konkrētus
pakalpojumu sniedzējus
4.2. Budžeta izdevumu izvērtējums (projekta tāmē iekļauto izdevumu saistība ar projekta
Projekta kalkulācijā iekļautas nepamatotas izmaksas un/vai tas nav saistītas ar projekta aktivitāšu
īstenošanu
Projekta kalkulācijā iekļautas daļēji nepamatotas izmaksas
Projekta kalkulācija ir balstīta uz reālām izmaksām un atbilst projektā paredzēto aktivitāšu veikšanai
4.3. Projekta iepirkumu novērtējums** (Iesnieguma 7. punkts)
Projektā paredzētie iepirkumi nav atbilstoši projekta aktivitātēm un/vai tie nav aprakstīti vai to apraksts ir
vispārīgs (formāls)
Projekta iesniegumā ir norādīta informācija par iepirkuma procedūrām un/vai preču, pakalpojumu
iegādēm, bet norādītie kritēriji ir vispārīgi
Projekta īstenotājs plāno iepirkumus atbilstoši projekta aktivitātēm un nodrošina finansējuma saimnieciski
lietderīgu izmantošanu (norādīti detalizēti kritēriji)
**ja projekta specifika neparedz iepirkuma procedūras piemērošanu un/vai preču, pakalpojumu iegādes, vērtējums 2

Projekta iegūtais punktu skaits veidojas sekojoši:
- tiek iegūts apakškritērija vidējais vērtējums dalot katra vērtētāja piešķirto vērtējumu ar maksimāli iespējamo, reizinot to ar
vērtētāja īpatsvaru konkrētajā apakškritērijā un 100 un summējot visu vērtētāju rezultātus;
- katra apakškritērija iegūtais punktu skaits tiek aprēķināts, reizinot tā vidējo vērtējumu ar apakškritērija īpatsvaru
attiecīgajā kritērijā un ar kritērija īpatsvaru kopējā vērtējumā;
- kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot visu apakškritēriju iegūto punktu skaitu
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k - apakškritēriju skaits
n - vērtētāju skaits
v - vērtējums
V - maksimālais vērtējums
a - vērtētāja īpatsvars
AK - apakškritērija īpatsvars
PK - pamatkritērija īpatsvars
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