Riebiņu novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Stratēģiskās daļas
Investīciju plāna 5. Pielikums
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifisko atbalsta mērķi "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām programmām “ ietvaros īstenojamās projektu idejas
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1.Vidēja termiņa prioritāte

Projekta ideja: Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā.
Individuālais vai sadarbības projekts: sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums:
Projekta mērķis: uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Riebiņu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai.
Projekta ietvaros tiks revitalizēta teritorija Riebiņu novadā, kā arī izbūvēta jauna ēka Riebiņu novadā. Projektā plānotā aktivitāte dos iespēju tādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai,
kas būtiski uzlabos novadu ekonomisko stāvokli, jo tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība un radītas jaunas darba vietas, tiks sakopta vide, kā arī paaugstināta kvalitatīvu un
ekskluzīvu pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, kas būtiski ietekmēs iedzīvotāju aizbraukšanu no novada.

Projekta aktivitāšu pamatojums:
Projekta aktivitātes:
1. Aktīvās lauku atpūtas un ūdens tūrisma rekreācijas centra izveide Riebiņu novadā- teritorijas labiekārtošana Rušonas pagastā. Pievilcīgas vides
radīšana jau esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem sekmēs jaunu investoru piesaisti Riebiņu novadam. Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot
nomā komersantam, kas tiks izvēlēts konkursa rezultātā. Projekta ietvaros netiek plānots veikt izmaksas, kas atbilst daudzfunkcionālai atpūtas
infrastruktūrai.

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): komersants tiks izvēlēts publiskas izsoles rezultātā.
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: projekta pieteikumam tiks pievienoti komersantu apliecinājumi par interesi, tiks

informēta sabiedrība un uzņēmēji par projekta realizācijas gaitu.

1.1.
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400 000.00 60 000.00

340 000.00 -

-

Radītas 5 darba vietas,
piesaistītas investīcijas 340 000.00.
Degradēto teritoriju
samazinājums 3.00 (ha)
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-

Radītas 5 darba vietas,
piesaistītas investīcijas 340 000.00.
Degradēto
teritoriju
samazinājums 3.00 (ha)
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