1. pielikums
v/a „Latvijas Investīciju
un attīstības aăentūra”
2008.gada 7.augusta kārtībai
Nr.ORG-INA-IKN-2008/87
Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitāte
„Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās
organizētām apmācībām”
Pārbaudes lapa Nr.1 projekta iesnieguma izvērtēšanai
par atbilstību vērtēšanas kritērijiem (APA)
Projekta iesniedzēja ______________________________ (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”

Nr.
Kritēriji (jā/nē)
Administratīvie kritēriji
1.8. Projekta iesniegums iesniegts
iesniegumu pieĦemšanas termiĦā

Jā

Nē

Piezīmes

Jā

Nē

Piezīmes

projektu

Nr.
Kritēriji (jā/nē)
Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji
1.1. Projekta iesniedzējs ir komersants, nozares
asociācija vai darba devēju apvienība, kas
partneru vienošanās rezultātā tiek noteikta
par galveno partneri
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
2.1.2. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir
atbalstāma.
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts:
a) alkoholisko dzērienu un tabakas
ražošanas nozares
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b) azartspēĜu nozare
c) operācijas ar nekustamo īpašumu
Administratīvie kritēriji
1.5. Projekta
iesnieguma
oriăinālam
ir
dokumenta juridiskais spēks
Nr.
1.

Kvalitātes kritēriji

Vērtējums
(punkti)

Piezīmes/pamatojums

Projekta vadības kapacitāte
Projekta iesniedzēja vadības kapacitāte ir
atbilstoša projekta lielumam – 20 p.
Projekta iesniedzēja vadības kapacitāte nav
atbilstoša projekta lielumam – 0 p.

2.

Projekta iesnieguma izmaksu tāmē paredzētas
pamatotas un projekta mērėim, uzdevumiem
un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošas
attiecināmās izmaksas
Projekta iesnieguma izmaksu tāmē paredzētas
pamatotas un projekta mērėim, uzdevumiem un
sasniedzamajiem
rezultātiem
atbilstošas
attiecināmās izmaksas – 20 p.
Projekta iesnieguma izmaksu tāmē paredzētas
nepamatotas un projekta mērėim, uzdevumiem
un sasniedzamajiem rezultātiem neatbilstošas
attiecināmās izmaksas – 0 p.

3.

Nozares eksporta potenciāls (CSP dati par
pēdējiem 3 gadiem)
Nozare eksportē vairāk nekā 69 % saražotā –
15 p.
Nozare eksportē 60 %–69 % saražotā – 12 p.
Nozare eksportē 50 %–59 % saražotā – 8 p.
Nozare eksportē mazāk nekā 50 % saražotā – 5
p.

4.

Projekts saistīts ar jaunas ražotnes atvēršanu
vai esošo ražotĦu paplašināšanu, uzĦēmuma
pamatkapitāla
palielināšanu
vai
ieguldījumiem pamatlīdzekĜos
Par katru partneri, kura darbinieki tiek apmācīti
saistībā ar jaunas ražotnes atvēršanu vai esošo
ražotĦu
paplašināšanu,
uzĦēmuma
pamatkapitāla palielināšanu vai ieguldījumiem
pamatlīdzekĜos, tiek piešėirts viens punkts.
Maksimālais punktu skaits – 5 p.

5.

Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”
Projekts ietver vides aizsardzības
energoefektivitātes apmācības
Projekts ietver vides aizsardzības
energoefektivitātes apmācības – 10 p.
Projekts neietver vides aizsardzības
energoefektivitātes apmācības – 0 p.

6.

vai
vai
vai

Projektā
nodrošināts
nediskriminācijas
princips, paredzot aktivitātes, kas sekmē
dzimumu līdztiesības un aktīvās novecošanas
tiesību pamatprincipu ievērošanu, kā arī
tiesību pamatprincipu ievērošanu personām ar
invaliditāti
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Projektā paredzēta
– 10 p.
Projektā paredzēta
– 8 p.
Projektā paredzēta
– 6 p.
Projektā
nav
ievērošana – 0 p.

7.

3 pamatprincipu ievērošana
2 pamatprincipu ievērošana
1 pamatprincipa ievērošana
paredzēta

pamatprincipu

Horizontālā prioritāte “Makroekonomiskā
stabilitāte”
Pieprasītā atbalsta intensitāte
Pieprasītā atbalsta intensitāte ir samazināta
vairāk nekā par 5 procentpunktiem no
maksimāli pieĜaujamās atbalsta intensitātes
projektam – 10 p.
Pieprasītā atbalsta intensitāte ir maksimāli
pieĜaujamā vai samazināta ne vairāk kā par
5 procentpunktiem no maksimāli pieĜaujamās
atbalsta intensitātes projektam – 0 p.

8.

Horizontālā
prioritāte
“Informācijas
sabiedrība”
Projekts ietver apmācības darbam ar
informācijas un komunikāciju tehnoloăijām
Projekts ietver apmācības darbam ar
informācijas un komunikāciju tehnoloăijām –
10 p.
Projekts neietver apmācības darbam ar
informācijas un komunikāciju tehnoloăijām – 0
p.

Kopējais punktu skaits:

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

Sagatavoja:

Pārbaudīja:

____/____/200__
Z.v.

_______________________
(paraksts)

Z.v.

______________________
(paraksts)

___/__ __/200__

Apstiprināja:
Neapstiprināja:

____/____/200__ vērtēšanas komisijas loceklis (vārds, uzvārds)

_______________________
(paraksts)
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SaskaĦots ar Ekonomikas ministriju, 2008.gada 28.jūlija vēstule Nr. 331-1-7427

Direktors

A.Ozols
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