1.pielikums
v/a „Latvijas Investīciju
un attīstības aăentūra”
2008.gada __________
kārtībai Nr.__________

Darbības programmas „UzĦēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.prioritātes
„UzĦēmējdarbības veicināšana” 2.3.1.pasākuma „UzĦēmējdarbības atbalsta aktivitātes”
2.3.1.1.aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.1.apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais
mārketings”
Pārbaudes lapa Nr.1 projekta iesnieguma izvērtēšanai
par atbilstību vērtēšanas kritērijiem
Projekta iesniedzēja ______________________________ (nosaukums) projekta iesniegums
(________________ (identifikācijas numurs)) ES struktūrfondu finansējumam tika izvērtēts un tas
ATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, KURI TIEK
VĒRTĒTI AR „JĀ” UN „NĒ”
NEATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, KURI
TIEK VĒRTĒTI AR „JĀ” UN „NĒ”

I daĜa
Nr.
Kritēriji (jā/nē)
Administratīvie kritēriji
7.
Projekta iesniegums iesniegts
iesniegumu iesniegšanas termiĦā.

Jā

Nē

Piezīmes

Jā

Nē

Piezīmes

projektu

Nr.
Kritēriji (jā/nē)
Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji
1.1.
Projekta iesniedzējs atbilst vienam no
tālākminētajiem nosacījumiem:
1. komersants;
2. biedrība, kuras biedri ir vismaz 5
komersanti;
3. kooperatīvā sabiedrība, kuras biedri
ir vismaz 5 komersanti;
4. valsts vai pašvaldības iestāde, kura
ir finansējuma saĦēmējs projektā,
kurā pārējie partneri ir komersanti,
biedrības
vai
kooperatīvās
sabiedrības.
Ja projektu iesniedz partnerībā, tad projekta
iesniedzējs ir finansējuma saĦēmējs.
1.4.
Projekta iesniedzējs un partneri nav atzīti
par maksātnespējīgiem, tai skaitā neatrodas
sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesā,
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to saimnieciskā darbība nav izbeigta vai
saskaĦā ar Komercreăistrā un biedrību un
nodibinājumu reăistrā pieejamo informāciju
tie neatrodas likvidācijas procesā.
Projekta nozare
2.1.2. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir
atbalstāma.
Neatbalstāmās nozares ir:
1. Lauksaimniecības
produktu
ražošanas nozare;
2. Zivsaimniecības un akvakultūras
nozare;
3. OgĜu rūpniecības nozare;
4. Alkoholisko dzērienu ražošanas
nozares;
5. Tabakas izstrādājumu ražošanas
nozare;
6. Tirdzniecības nozare;
7. Finanšu starpniecības nozare;
8. Komercpakalpojumu nozare;
9. AzartspēĜu nozare.
Projekta atbilstības kritēriji
2.3.2. Vērtējot projektus to iesniegšanas secībā,
aktivitātē ir pietiekams finansējums.

II daĜa
Nr. Kvalitātes kritēriji
1.

2.

Vērtējums
(punkti)

Piezīmes/pamatojums

Projektā iesaistīto sadarbības partneru skaits:
1) projektā ir iesaistīti vairāk kā 10
komersanti – 10 punkti;
2) projektā ir iesaistīti 6-10 komersanti –
8 punkti;
3) projektā ir iesaistīti 1-5 komersanti
vai arī projekts netiek ieviests
partnerībā – 5 punkti.
Ārējā mārketinga aktivitāte:
1) projektā ir paredzēta uz eksportu
vērsta starptautiska semināra vai
konferences
organizēšana
starptautiskas
izstādes
ietvaros
(iesniegt var tikai biedrība, kurai ir
vismaz 5 biedri komersanti) – 5
punkti;
2) projektā ir paredzēta uz eksportu
vērsta starptautiska semināra vai
konferences
organizēšana
ārpus
starptautiskas izstādes (iesniegt var
tikai biedrība, kurai ir vismaz 5 biedri
komersanti) – 4 punkti;
3) projektā
ir
paredzēta
dalība
starptautiskā izstādē – 3 punkti;
4) projektā
ir
paredzēta
dalība
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3.

4.

5.

6.

7.

starptautiskā tirdzniecības misijā vai
kontaktbiržā – 2 punkti;
5) projektā ir paredzēta tiešā vizīte pie
sadarbības partnera ārvalstīs – 1
punkts.
Projekta aktivitātes (atbalstāmā aktivitāte –
semināra vai konferences organizēšana,
dalība starptautiskā izstādē, starptautiskā
tirdzniecības misijā vai kontaktbiržā vai tiešā
vizīte pie sadarbības partnera ārvalstīs):
1) projektā paredzētas vismaz 5
atbalstāmās aktivitātes – 5 punkti;
2) projektā paredzētas 2 līdz 4
atbalstāmās aktivitātes – 3 punkti;
3) projektā paredzēta 1 atbalstāmā
aktivitāte – 1 punkts.
Eksporta tirgi:
1) ārējā mārketinga pasākums notiks
ārpus Eiropas Savienības – 10 punkti;
2) ārējā mārketinga pasākums notiks
Eiropas Savienībā – 8 punkti;
3) ārējā mārketinga pasākums notiks
Latvijā – 5 punkti.
Pievienotā vērtība:
1) pievienotā vērtība nozarē, kurā
darbojas
projekta
iesniedzējs
pārsniedz 120% no Latvijas vidējā
rādītāja – 10 punkti;
2) pievienotā vērtība nozarē, kurā
darbojas projekta iesniedzējs ir 80%
- 120% no Latvijas vidējā rādītāja –
8 punkti;
3) pievienotā vērtība nozarē, kurā
darbojas projekta iesniedzējs ir
mazāka par 80% no Latvijas vidējā
rādītāja – 5 punkti.
Nozares, kurā darbojas projekta iesniedzējs,
vidējais eksporta apjoms pēdējo 3 gadu laikā.
Ja projekta iesniedzēja gada pārskatā ir
pieejami dati par eksportu pēdējo trīs gadu
laikā un projekta iesniedzēja rādītāji ir
augstāki nekā nozares vidējie rādītāji, tiek
Ħemti vērā dati no gada pārskata:
1) nozare vai uzĦēmums eksportē vairāk
kā 69% saražotā – 15 punkti;
2) nozare vai uzĦēmums eksportē 60%69% saražotā – 12 punkti;
3) nozare vai uzĦēmums eksportē 50%59% saražotā – 9 punkti;
4) nozare vai uzĦēmums eksportē mazāk
nekā 50% saražotā - 5 punkti.
Tirgū tiek piedāvāts jauns produkts,
tehnoloăija, dizains vai pakalpojums:
1) tirgū tiek virzīts jauns produkts,

3

8.

9.

10.

11.

tehnoloăija, dizains vai pakalpojums,
kurš ir radīts pēdējo 3 gadu laikā un
autors ir skolnieks, students vai
jaunais profesionālis, kurš beidzis
augstskolu pēdējo 3 gadu laikā – 5
punkti;
2) tirgū tiek virzīts jauns produkts,
tehnoloăija, dizains vai pakalpojums,
kurš ir radīts pēdējo 3 gadu laikā – 3
punkti;
3) tirgū tiek piedāvāti esoši produkti,
tehnoloăijas, dizains vai pakalpojumi
– 0 punkti.
Horizontālā prioritāte „Teritorijas līdzsvarota
attīstība”:
1) projekta īstenošanas vieta ir īpaši
atbalstāmajā teritorijā. Par projekta
īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā
projekta iesniedzējs ražo savu
produkciju vai sniedz pakalpojumus –
10 punkti;
2) projekta īstenošanas vieta ir ārpus
īpaši atbalstāmās teritorijas un ārpus
Rīgas un Rīgas rajona. Par projekta
īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā
projekta iesniedzējs ražo savu
produkciju vai sniedz pakalpojumus –
5 punkti;
3) projekta īstenošanas vieta ir Rīgā vai
Rīgas rajonā. Par projekta īstenošanas
vietu uzskata vietu, kurā projekta
iesniedzējs ražo savu produkciju vai
sniedz pakalpojumus – 0 punkti.
Horizontālā prioritāte „Makroekonomiskā
stabilitāte”:
1) pieprasītā
atbalsta
intensitāte:
samazinot
intensitāti
par
1
procentpunktu
tiek
saĦemts
novērtējums 1 punkts;
2) Maksimāli piešėiramais punktu skaits
ir 10 punkti
Horizontālā prioritāte „Informācijas
sabiedrība”:
1) Projekta
iesniedzējs
darbojas
informāciju
tehnoloăiju
nozarē
(NACE 2.red. J sadaĜas 62. un 63.
nodaĜa) - 10 punkti.
2) Projekta iesniedzējs darbojas citā
nozarē - 0 punkti.
Horizontālā prioritāte „Ilgtspējīga attīstība”:
1) Projekta
iesniedzējs
darbojas
otrreizējās pārstrādes nozarē (NACE
2.red. E sadaĜas 38.3.klase) - 10
punkti;
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2) Projekta iesniedzējs darbojas citā
nozarē - 0 punkti.
Kopējais punktu skaits:
III daĜa
Nr.
Kritēriji (jā/nē)
Finansējuma piešėiršanas kritēriji
1. Projekta
iesniegums
atbilst
7.administratīvajam un 1.1., 1.4., 2.1.2.,
2.3.2.atbilstības kritērijam (t.i., visiem
kritērijiem, kas ir noteikti kā neprecizējami
(negatīvā vērtējuma gadījumā projekta
iesniegumu noraida)), kā arī 1.kvalitātes
vērtēšanas kritērijā ir saĦēmis vismaz piecus
punktus, 2.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir
saĦēmis vismaz vienu punktu, 3.kvalitātes
vērtēšanas kritērijā ir saĦēmis vismaz vienu
punktu, 4., 5., 6.kvalitātes vērtēšanas
kritērijā ir saĦēmis vismaz piecus punktus
katrā un kopā ir saĦēmis vismaz 30 punktus,
vērtējot
pēc
kvalitātes
vērtēšanas
kritērijiem.

Jā

Nē

Piezīmes

Atzīmējiet ar “x” vajadzīgo un ar “-“ pārējās ailes.

Sagatavoja:
____/____/200__
Z.v.

______________________
(paraksts)

Z.v.

______________________
(paraksts)

Pārbaudīja:
___/__ __/200__

Neapstiprināja:

Apstiprināja:

Vērtēšanas komisijas
locekĜa vārds, uzvārds

Vērtēšanas komisijas
locekĜa paraksts

Vērtēšanas komisijas
locekĜa vārds, uzvārds

Vērtēšanas komisijas
locekĜa paraksts
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Apstiprināts:
Nepstiprināts:

____/____/200__

__________________________ _____
(vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs)

_____________________
(paraksts)

SaskaĦots ar Ekonomikas ministrijas 2008.gada 16.decembra vēstuli Nr.331-1-11781

Direktors

A.Ozols
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