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Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" 2.kārtas ietvaros
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Labklājības ministrija
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)
Salas novada pašvaldība
Zemgales plānošanas reģions, ESF DI projektā “Atver sirdi Zemgalei” (SAM
9.2.2.1. pasākuma ietvaros)
Salas novada pašvaldība
SAM 9.3.1. 1. Attīstīt infrastruktūru Salas novadā bērnu aprūpei ģimeniskai videi
pietuvinātam pakalpojumam (ĢVPP) un “atelpas brīža" pakalpojumam bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem (FT).
Pārbūvēta un labiekārtota divu objektu infrastruktūra, sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojuma sniegšanai: bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam
pakalpojumam (ĢVPP) 24 vietas- Biržu ielā 12, Biržos, Salas pagastā un
“atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 12 vietasLīkumos, Sēlpils pagastā.
Ārpus ģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot),
kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas aprūpes institūciju
pakalpojumus. Ģimenes, likumiskie pārstāvji un audžuģimenes, kuru bērns ir līdz
17 gadus (ieskaitot) vecs ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem ir
noteikta invaliditāte un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša
kopšana.
No 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim (36 mēneši)
1 410965,83 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 163740.79 EUR.
Atbalsta summa: 31,24 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot
363550,05 EUR, no tās: ERAF finansējums: 29,92 % no attiecināmajiem
izdevumiem, nepārsniedzot 348197,40 EUR. Valsts budžeta dotācija
pašvaldībām: 1,32 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 15361,65
EUR. Pašvaldības finansējums: 68,76 % no attiecināmajām izdevumiem,
nepārsniedzot 800181,74 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi:
247225,04 EUR
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