1. pielikums
v/a „Latvijas Investīciju
un attīstības aăentūra”
2008.gada
metodikai Nr.
Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.9. aktivitāte
„Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste”
Pārbaudes lapa Nr.1 projekta iesnieguma izvērtēšanai
par atbilstību vērtēšanas kritērijiem saskaĦā ar 2008. gada
Ministru kabineta noteikumu Nr. „Noteikumi par Darbības programmas „Cilvēkresursi un

nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.9.aktivitāti „Augstas kvalifikācijas darbinieku
piesaiste” 5. pielikumu.
Projekta iesniedzēja ______________________________ (komersanta 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”

Nr.

Kritēriji (jā/nē)

Jā

Nē

Piezīmes

Jā

Nē

Piezīmes

Administratīvie kritēriji
1.8. Projekta iesniegums iesniegts projektu

iesniegumu pieĦemšanas termiĦā

Nr.

Kritēriji (jā/nē)

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

1.1. Projekta iesniedzējs ir komersants
1.3. Projekta iesniedzējs nav atzīts par
maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas
sanācijas
procesā
vai
tiesiskās
aizsardzības procesā, tā saimnieciskā
darbība nav izbeigta vai saskaĦā ar
komercreăistrā pieejamo informāciju tas
neatrodas likvidācijas procesā
Projekta nozares atbilstības kritēriji
3.2. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir

atbalstāma
Neatbalstāmās nozares ir:
1. Tērauda rūpniecība;
2. Sintētisko šėiedru

ražošanas

1

nozare;
3. Lauksaimniecības
produktu
ražošanas nozare;
4. Zivsaimniecības un akvakultūras
nozare;
5. OgĜu rūpniecības nozare;
6. Alkoholisko dzērienu ražošanas
nozares;
7. Tabakas izstrādājumu ražošanas
nozare;
8. Kuău būves nozare;
9. Tirdzniecības nozare;
10. Finanšu starpniecības nozare;
11. Komercpakalpojumu nozare;
12. AzartspēĜu nozare.
Administratīvie kritēriji
1.1. Uzsaukuma ietvaros ir iesniegts tikai
1.6.

viens projekta iesniegums
Projekta iesnieguma oriăinālam
dokumenta juridiskais spēks

Nr.

Kvalitātes kritēriji

1.
2.
3.

ir

Vērtējums
(punkti)

Piesaistītā darbinieka izglītība
Piesaistītā darbinieka darba pieredze
attiecīgajā jomā
Horizontālā prioritāte “Makroekonomiskā
stabilitāte”
Pieprasītā atbalsta intensitāte: samazinot
intensitāti par 1 procentpunktu tiek
saĦemts novērtējums - 1 punkts

Piezīmes/pamatojums

Pieprasītā atbalsta intensitāte:

Kopējais punktu skaits:
Atzīmējiet ar “x” vajadzīgo un ar “-“ pārējās ailes.

Apstiprināja: ____/____/200__

Pārbaudīja:

Sagatavoja:

Z.v.

_______________________
(paraksts)

Z.v.

_______________________
(paraksts)

Z.v.

______________________
(paraksts)

____/____/200__

___/__ __/200__

SaskaĦots ar Ekonomikas ministriju 2008.gada

vēstule Nr.

2

