Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētā integrētā projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības
un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) Nr. LIFE19 IPE/LV/000010 aktivitātes C.6.1. „Mazās grantu
shēmas izstrāde zemes īpašniekiem”
Projektu konkursa „Mazo grantu shēma invazīvo sugu pārvaldībai” nolikuma 2.pielikums
PROJEKTA IDEJAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Nr. Kritērijs

Nr.

Apakškritērijs
Ideja atbilst konkursa mērķim
Ideja neatbilst konkursa mērķim
Projekta ideja ir detalizēti aprakstīta, ietverot problēmsituācijas
aprakstu, mērķi, plānotās metodes aprakstu un rīcību plānu idejas
realizēšanai
Projekta idejas apraksts ir vispārīgs, bet ļauj izvērtēt idejas
ieviešanas potenciālu un izvēlēto rīcību atbilstību mērķa
sasniegšanai
Projekta idejas apraksts ir nepilnīgs, un nav iespējams izvērtēt tā
ieviešanas potenciālu un izvēlēto rīcību atbilstību mērķa
sasniegšanai, vai izvēlētās rīcības neatbilst idejas mērķim
Zemes īpašnieka piekrišana ir pievienota
Nav pievienota zemes īpašnieka piekrišana
1. prioritātes suga - puķu sprigane, zeltgalvīte, korinte, ošlapu
kļava, krokainā roze, Spānijas kailgliemezis
2. prioritātes suga - rotans, pīlādžlapu sorbārija, daudzlapu lupīna,
baltā robīnija
jebkura cita Invazīvo sugu pārvaldniekā iekļautā suga
4.1.-4.3. apakškritērijos neminēta suga
Jauna vai pašu izdomāta un pēc ekspertu vērtējuma ir pamats
pārbaudīt efektivitāti

1.

Idejas atbilstība konkursa
mērķim

1.1.
1.2.

2.

Projekta idejas apraksta
kvalitāte

2.1.

2.2.

2.3.

3.
4.

Zemes īpašnieka iesaiste
Mērķsuga

3.1.
3.2.
4.1.
4.2.

5.

6.

7.

Metodes iepriekšējā
pielietošana Latvijā vai
kaimiņvalstīs

4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.
6.1.
6.2.

Metodes pielietošanas
ietekme uz nemērķa
sugām
Metodes pielietošanai
7.1.
provizoriski nepieciešamo
atļauju / saskaņojumu
ietekme uz darbības
7.2.
veikšanu

Pielietota vai zināma, taču nav noskaidrota tās efektivitāte;
Pēc ekspertu vērtējuma ir pamats pārbaudīt efektivitāti
Pielietota un pierādīta neefektīva (pēc ekspertu vērtējuma)

Punkti (*)
1
NA

4

1

NA
1
NA
4
2
0
NA
4
2
NA

Metode darbojas selektīvi uz konkrēto invazīvo sugu
Metode ir neselektīva un apdraud aizsargājamas sugas pēc
NA
eksperta vērtējuma
Metodes pielietošanai nav nepieciešami papildus saskaņojumi vai
atļaujas

1

1
Pastāv augsts risks, ka metodes pielietošanai nepieciešamie
saskaņojumi, kas nepieļauj darbības veikšanu projekta ietvaros

NA

* - Katrā kritērijā projekta idejai tiek noteikts viens atbilstošais apakškritērijs. Projekta idejas kopējo vērtējumu nosaka kopā skaitot
visu projekta idejai atbilstošo apakškritēriju punktu skaitu. Ja projekta ideja atbilst kādam no apakškritērijiem, kura punktu vērtība
norādīta "NA", projekta ideja netiek atbalstīta neatkarīgi no citos apakškritērijos iegūto punktu skaita.

