
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
atbalsta iespējas tūrisma nozarē

Pasākums “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” - Projektu pieņemšanas kārtas:
• no 10.01.2011. līdz 11.02.2011. ar publiskā finansējuma apjomu 1,68 miljoni lati;
• no 14.02.2011. līdz 18.03.2011. ar publiskā finansējuma apjomu 1,68 miljoni lati;
• no 21.03.2011. līdz 26.04.2011. ar publiskā finansējuma apjomu 1,68 miljoni lati;

Pasākuma “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” normatīvie akti:
 14.07.2009.  Ministru  kabineta  noteikumi  Nr.783  “Kārtība,  kādā  piešķir  valsts  un  Eiropas 

Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai “.
 16.11.2010.Ministru  kabineta  noteikumi  Nr.1057  “Kārtība,  kādā  piešķir  valsts  un  Eiropas 

Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu 
veicināšana”.

Pasākuma īstenošanas vieta: visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas, novadus, kas robežojas 
ar Rīgas pilsētas teritoriju un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.
Atbalsta  pretendents: 1.Zemnieku  saimniecība,  2.Fiziska  persona,  kas  veic  saimniecisko  darbību, 
3.Komersants.
Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:  1. Esošo tūristu mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) 
rekonstrukcija  vai  vienkāršota  rekonstrukcija  un  aprīkošana,  jaunu  tūrisma  mītņu  (ne  vairāk  par  20 
gultasvietām)  ierīkošana  un  aprīkošana  uzņēmumos,  kas  sniedz  citu  veidu  tūrisma  pakalpojumus;  2. 
Esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloka būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un 
nepieciešamā aprīkojuma iegāde; 3.Esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, 
ēdamtelpas, tualetes un dušas būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija (neietverot 
pirts vai saunas būvniecību vai rekonstrukciju, vai vienkāršotu rekonstrukciju) un aprīkošana; 4.Tūrisma 
pakalpojumu  sniegšanas  dažādošana;  5.Investīcijas  vides  aizsardzības  un  energoefektivitātes 
palielināšanai tūristu mītnē.
Attiecināmo izmaksu apjoms:Visā  plānošanas  periodā  līdz  2013.gadam vienam atbalsta  saņēmējam 
maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR 375 000. Atbalsta intensitāte:  40 (1.-3.aktivitātei) – 50% 
(3.un 4.aktivitātei) no attiecināmām izmaksām.
Projekta  iesnieguma vērtēšana  (līdz  3  mēnešiem):  galvenie  kvalitātes  kritēriji  (2  nedēļas),  atlases 
kritēriji (ja nepieciešams), administratīvie kritēriji, publiskā finansējuma saņemšanas kritēriji.
Biežāk pieļautās kļūdas projektu vadībā: 1.Nav noskaidrots finansēšanas avots; 2.Projektu iesniegumu 
ir  parakstījusi  persona,  kurai  nav  paraksta  tiesības;  3.Projekta  iesniegumam  nav  pievienots  pilnībā 
aizpildīts biznesa plāns un finanšu informācija; 4.Projekta iesnieguma finanšu informācija nav atbilstoša 
reālajiem saimnieciskās  darbības  ieņēmumiem,  nepamatoti  palielināti  plānotie  saimnieciskās  darbības 
ieņēmumi;  5.Pretendents  neveic  saimniecisko  darbību  tūrisma  nozarē;  6.Attiecināmo  izmaksu  tāmē 
iekļautās  izmaksu  pozīcijas  neatbilst  pasākuma  atbalstāmajām  aktivitātēm; 7.Lauku  atbalsta  dienests 
netiek informēts par izmaiņām atbalsta pretendenta  iesniegumā; 8.Projektā paredzētās darbības uzsāktas 
pirms projekta iesnieguma iesniegšanas u.c.;
Pasākumam  pieejams  Kredītfonds –  ar  mērķi  nodrošināt  pieejamību  aizdevumiem  ar  samazinātu 
procenta likmi.
Bankas, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi: VAS “ Latvijas Hipotēku un zemes banka”, AS “Latvijas 
Krājbanka”, AS “ Swedbank”.

Visa aktuālā informācija par ELFLA pasākumiem Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv 
Sadaļā ES atbalsts-> Lauku attīstības plāna pasākumi (2007.-2013.gads).
Kontaktinformācija: Iveta Oša, 67027873 Iveta.Osa@lad.gov.lv
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