2. pielikums
v/a „Latvijas Investīciju
un attīstības aăentūra”
2008.gada 27.jūnija
kārtībai Nr.ORG-INA-IKN-2008/72
Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.4.apakšaktivitāte
„Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu
individuāli organizētām apmācībām”
Pārbaudes lapa Nr.2 projekta iesnieguma izvērtēšanai
par atbilstību vērtēšanas kritērijiem (AKA)
Projekta iesnieguma vērtēšana tiek veikta PIRMO REIZI
Projekta iesnieguma vērtēšana tiek veikta ATKĀRTOTI
Projekta iesniedzēja ______________________________ (komersanta 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. Projekta iesniedzējs ir pareizi noteicis
savu statusu (mazais vai vidējais
komersants)
1.3. Projekta iesniedzējam nav Valsts
ieĦēmumu dienesta administrēto nodokĜu
parādu un citu valsts vai pašvaldību
noteikto obligāto maksājumu parādu
Projekta nozares atbilstības kritēriji
2.1.1. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir
noteikta saskaĦā NACE 2.red.
Projekta izmaksu atbilstības kritēriji
3.1.
3.2.

Projekta atbalstāmās izmaksas atbilst
noteiktajām attiecināmajām izmaksām
Projekta izmaksas (kopējās projekta
atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta
neatbalstāmās izmaksas un kopējās
projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē
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3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

ir aprēėinātas aritmētiski pareizi, un ir
ievēroti programmā noteiktie atbalstāmo
izmaksu ierobežojumi
Pieprasītais atbalsta apmērs ir aprēėināts
pareizi
Pieprasītais atbalsta apjoms nepārsniedz
noteikto maksimālo atbalsta apjomu
Plānotie izdevumi ir samērīgi, ekonomiski
pamatoti,
nepieciešami
projekta
īstenošanai
un
nodrošina
(fiziski
izmērāmus) rezultātus
Projekta atbalsta apjoms nepārsniedz 20%
no kopējā komersanta pēdējā noslēgtā
finanšu gada neto apgrozījuma
Projektiem, kuru pieprasītais atbalsta
apjoms ir 30 000 – 150 000 lati, ievēro
šādus nosacījumus:

a)projekta iesniedzēja apgrozījums ir
lielāks par 2 milj. latu gadā vai
b)projekta
iesniedzēja
ieguldījumi
pārsniedz 500 000 latu gadā (tiek Ħemti
vērā ieguldījumi komersanta pēdējā
noslēgtā finanšu gadā) un
c)projekta ietvaros tiks apmācīti vismaz
25 darbinieki
Vispārīgo projekta īstenošanas nosacījumu atbilstības kritēriji
4.
Projektu plānots pabeigt divu gadu laikā
pēc
projekta
īstenošanas
līguma
noslēgšanas
Administratīvie kritēriji
1.1. Projekta iesniegums ir sagatavots
atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir
pievienoti visi papildus iesniedzamie
dokumenti un tie ir noformēti atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām
1.2. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā
aizpildīta
1.3. Projekta iesnieguma oriăināls ir ar
sanumurētām lapām
1.4. Projekta iesniegumā nav neatrunātu
labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu,
svītrojumu un papildinājumu
1.6. Projekta iesniegumā ir skaidri definētas
uzĦēmuma apmācību vajadzības
1.7. Projekta iesniegumā lietotā naudas
vienība ir lats
1.9. Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu
valodā un datorrakstā
1.10. Projekta iesniegums ir iesniegts divos
eksemplāros
Atzīmējiet ar “x” vajadzīgo un ar “-“ pārējās ailes.
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Apstiprināja: ____/____/200__

Pārbaudīja:

Sagatavoja:

Z.v.

_______________________
(paraksts)

Z.v.

_______________________
(paraksts)

Z.v.

______________________
(paraksts)

____/____/200__

___/__ __/200__

SaskaĦots ar Ekonomikas ministrijas 2008.gada 26.jūnija vēstuli Nr.331-1-6343.

Direktora vietnieks –
Finanšu departamenta direktors

A.Petrovs
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