LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā”. “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” Otrās kārtas
projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
notiks no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 4. augustam. Pieejamais publiskais
finansējums ir 11 000 000 EUR. Minētā apakšpasākuma mērķis ir paaugstināt
lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto
vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas
lauksaimniecības ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības
produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,–
lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei
paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai
(būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē),
būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem
elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30
centimetriem), būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.
●

●

Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības
produktu pārstrādi (turpmāk - pārstrādes uzņēmums), juridiska persona, kas plāno
uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta un pamatizejvielu
nodrošinājums (turpmāk - jauns pārstrādes uzņēmums) vai juridiska persona, kas
nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk - ražotājs
mājas apstākļos). Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas
investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti
ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu. Plašāka informācija pieejama LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. "Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā „Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” fiziskām
personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām notiks no
2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 4.augustam un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem no 2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada
30.decembrim vai līdz laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajam paziņojumam par
kārtas noslēgumu. Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā
fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir EUR
15 000 000 un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem
valdītājiem – EUR 15 000 000. Šī apakšpasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas
attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības
un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa
ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot
klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares
konkurētspējas paaugstināšanu. Atbalsta pretendents šajā apakšpasākumā var būt
lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemēs,
juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk kā 50% privātā kapitāla daļu un kura
plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemā, pašvaldība (arī pašvaldības
kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē, valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs, fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs
un kura plāno īstenot projektu meža zemēs vai arī kooperatīvā sabiedrība un lauku
saimniecība lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai – laukumu būvniecībai vai
pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un
pārbūvei (bez cietā seguma). Plašāka informācija par atbalsta piešķiršanu meliorācijas
sistēmu atjaunošanu un pārbūvi un nosacījumiem, kad atbalsts netiek piešķirts,
kopprojektu iespējām un citiem jautājumiem pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv
izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā”. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veikta valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana ir divi gadi un seši mēneši no LAD
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiemdivi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.-2020. gada plānošanas
periodā. Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās
sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē. Plašāku informāciju
par pasākumu un pieteikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD Klientu
apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000. Informācijas avots: www.lad.gov.lv

