2. 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.2 projekta iesnieguma izvērtēšanai
par atbilstību vērtēšanas kritērijiem
Projekta iesnieguma vērtēšana tiek veikta PIRMO REIZI
Projekta iesnieguma vērtēšana tiek veikta ATKĀRTOTI
Projekta
iesniedzēja
______________________________
(nosaukums)
projekta
iesniegums
(________________ (identifikācijas numurs)) ES struktūrfondu finansējumam tika izvērtēts un tas
ATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM
ATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM AR
NOSACĪJUMIEM
NEATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM
Nr.

Kritērijs (jā/nē)

Jā

Jā, ar Nē
nosacīju
mu

Piezīmes

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji
1.2.
Ja projektu iesniedz partnerība, tad par
partneri var būt:
1. komersanti;
2. biedrības;
3. kooperatīvās sabiedrības
4. valsts vai pašvaldības iestāde kā
finansējuma saĦēmējs.
1.3.
Projekta iesniedzējam un partneriem nav
Valsts ieĦēmumu dienesta administrēto
nodokĜu un citu valsts vai pašvaldību
noteikto obligāto maksājumu parādu.
Projekta nozare
2.1.1. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir
noteikta saskaĦā ar NACE 2.red.
Projekta izmaksas
2.2.1. Projekta atbalstāmās izmaksas atbilst
noteiktajām attiecināmajām izmaksām.
2.2.2. Prasītais atbalsta apjoms nepārsniedz
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noteikto maksimālo atbalsta apjomu.
2.2.3. Projekta izmaksas (kopējās projekta
attiecināmās izmaksas, kopējās projekta
neattiecināmās izmaksas un kopējās
projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē
ir aprēėinātas aritmētiski pareizi un
ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo
izmaksu ierobežojumus.
2.2.4. Pieprasītais atbalsta apjoms ir aprēėināts
aritmētiski pareizi.
2.2.5. Plānotie
izdevumi
ir
ekonomiski
pamatoti,
nepieciešami
projekta
īstenošanai
un
nodrošina
(fiziski
izmērāmu) rezultātu rašanos.
2.2.6. Eksporta subsīdijas ir aizliegtas.
Projekta atbilstības kritēriji
2.3.1.

Projekta īstenošanas termiĦš nepārsniedz
noteikto termiĦu.
2.3.3. Ja projektā ir ietverta uz eksporta vērsta
starptautiska semināra vai konferences
organizēšana, tad plānotais dalībnieku
skaits ir vismaz 15.
2.3.4 Ja projektā ir ietverta uz eksportu vērsta
starptautiska semināra vai konferences
organizēšana, tad plānotais ārvalstu
dalībnieku vai lektoru skaits ir vismaz
trīs.
Administratīvie kritēriji
1.

2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Projekta iesniegums ir sagatavots
atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai,
tam ir
pievienoti
visi
papildus
iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie
dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši
attiecīgo normatīvo aktu prasībām.
Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā
aizpildīta.
Projekta iesnieguma oriăināls ir ar
sanumurētām lapām.
Projekta iesniegumā nav neatrunātu
labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu,
svītrojumu un papildinājumu.
Projekta iesnieguma oriăinālam ir
dokumenta juridiskais spēks.
Projekta iesniegumā lietotā naudas
vienība ir lats –LVL.
Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu
valodā un datorrakstā.
Projekta iesniegums ir iesniegts divos
eksemplāros.

Atzīmējiet ar “x” vajadzīgo un ar “-“ pārējās ailes.
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Apstiprināja: ____/____/200__
Z.v.

Pārbaudīja:

Sagatavoja:

_______________________
(paraksts)

____/____/200__
Z.v.

_______________________
(paraksts)

Z.v.

______________________
(paraksts)

___/__ __/200__

SaskaĦots ar Ekonomikas ministrijas 2008.gada 16.decembra vēstuli Nr331-1-11781

Direktors

A.Ozols
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