
 

 

Projektu iesniegumu I daļas vērtēšanas kritēriji   

I. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI Vērtēšanas 
sistēma 
Jā/Nē 

1. Projekta iesniedzējs neīsteno citu projektu inovāciju 
vaučera atbalsta instrumenta ietvaros, kas paredz atbalstu 
MK noteikumu Nr.692  41.1.-41.6. apakšpunktā 
minētajām darbībām 

N 

2. Projekta iesniedzēja atbilstība: N 
2.1. projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra komercreģistrā reģistrēts komersants   
N 

2.2. uz projekta iesniedzēju neattiecas Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 
plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā noteiktie 
projekta iesniedzēju izslēgšanas noteikumi 

N 

2.3. projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros nav sniedzis 
nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis par Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto 
projektu īstenošanu 

N 

2.4. projekta iesniedzējs nav saņēmis vai neparedz saņemt 
finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu 
pasākumu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai 
Eiropas Savienības līdzekļiem 

N 

3. projekta iesniedzējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku 
datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu 
parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro 

P 
 
 

4. Ja tiek pieprasīts atbalsts saskaņā ar Regulu Nr.651/2014:  
4.1. projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis uzņēmums 

saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punktā minēto 
definīciju  

N 

4.2. uz projekta iesniedzēju nav attiecināmi Regulas 
Nr.651/2014 1.panta 4.punkta “a” un “b” apakšpunktā 
noteiktie gadījumi 

N 

5. Projekts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.692 tiek īstenots 
atbalstāmajā nozarē un tā ietilpst kādā no Latvijas Viedās 
specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas 
jomām  

N 

6. Projekta attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta 
noteikumos Nr.692 noteiktajiem atbalstāmo darbību 
veidiem 

P 

7. Projekta izmaksas un pieprasītais finansējuma apmērs ir 
aprēķināts pareizi un ir ievēroti Ministru kabineta 
noteikumos Nr.692 noteiktie attiecināmo izmaksu 
ierobežojumi  

P 

8. Izvēlētais pakalpojumu sniedzējs atbilst MK noteikumu 
Nr.692 46., 46.1, 46.2  47.1 punkta prasībām 

P  



9. Plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti P 
10. Projektu plānots pabeigt Ministru kabineta noteikumos 

Nr.692 noteiktajā termiņā 
P 

II. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI Jā/Nē 
11. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta 

iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi papildus 
iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti 

P 

12. Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām par dokumentu 
izstrādāšanu un noformēšanu un tam ir juridisks spēks 

P 

 

* Piezīmes. 

1. N – neprecizējams kritērijs, ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida. 

2. P – precizējams kritērijs, ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta 
apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā 
noteiktajā laikā). 


