Projekta pieteikuma sagatavošanas
ieteikumi uzņēmējdarbības
projektiem
Projektu konkursu 11.kārta
Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģija (2015.-2020.) ietvaros

Darba kārtība
1.

Kā kļūt par LAD klientu un saņemt piekļuvi EPS sistēmai?

2.

Kā izveidot projekta iesnieguma veidlapu EPS?

3.

Projekta iesnieguma veidlapu sadaļu aizpildīšana.

4.

Vērtēšanas kritēriji.

Rīcība - Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana
Mērķis - Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks:
no 2021.gada 20.novembra līdz 2021.gada 20.decembrim
Kārtai piešķirtais publiskais finansējums:

544 334,24 EUR

Ziemeļkurzemes partnerības darbības teritorija
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija» darbojas 2 novados - 17
pagastos un 1 pilsētā

• Talsu novadā (Dundagas, Kolkas,
Lubes, Īves un Valdgales pagasti)
• Ventspils novadā (Ances,
Jūrkalnes, Piltenes, Popes, Puzes,
Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas,
Vārves, Ziru, Zlēku pagasti un
Piltenes pilsēta)

Lai sagatavotu projektu jāiepazīstas ar:
Ministru kabineta noteikumiem:
• Nr.590 no 13.10.2015. «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju.» (pēdējie grozījumi spēkā ar 24.09.2021.)
• Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» darbības teritorijas
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (pēdējie grozījumi
spēkā ar 31.08.2021)
• Rīcības plānu (pēdējie grozījumi spēkā ar 31.08.2021)
• Vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku (pēdējie
grozījumi spēkā ar 31.08.2021)

Informācija pieejama:
1. http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/rural-development

2. https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-

investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-arsabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā
darbība
1. (A) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2. (B) Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
3. (C) Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek
realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu
ieviešanai;
4. (D) Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas un
intensitāte
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
• 50 000 EUR
• 100 000 EUR - infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā
ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Maksimālā atbalsta intensitāte
• 70%
• 80% - kopprojektiem

Kā kļūt par LAD klientu un saņemt piekļuvi EPS sistēmai?
Lai reģistrētos LAD Klientu reģistrā ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa.

Reģistrējoties par klientu, automātiski tiek piešķirtas E-pieteikšanās
sistēmas (EPS) lietotāja pieejas tiesības un nosūtītas uz klienta
reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.
https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/
• Klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:
1)Elektroniski ar Elektronisko parakstu (saskaņā ar Elektronisko
dokumentu likumu), nosūtot uz e-pastu pasts@lad.gov.lv,
2)Portālā Latvija.lv , izmantojot personas e-adresi.

Pieslēgšanās LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmai (EPS)
Ir iespējami divi varianti, kā pieslēgties LAD EPS:
1) Izmantojot LAD piešķirto lietotāja vārdu un paroli
2) Ielogojoties izmantojot eID karti vai bankas datiem

https://www.lad.gov.lv/files/ladDocument/1942/EPS_rokasgramata_LEADER_19_21.pdf

Projekta pieteikums
Pēc atbalsta pasākuma izvēles, tiks
atvērts neaizpildīts projekta Eiesniegums,
tāpat
parādīsies
paziņojums „Projekta iesniegums
veiksmīgi izveidots!”
Projekta iesnieguma aizpildīšana notiek secīgi pa posmiem un loģiski pārvietojoties pa
projekta attiecīgām sadaļām.
Projekta iesniegumā ir sadaļas, kur informācija no vienas daļas uz saistīto sadaļu
aizpildās automātiski. Tomēr ne visas informatīvi saistītās daļas nodrošina automātisku
aizpildi.
Īpašu uzmanību jāpievērš C.sadaļai, kur informācijai jābūt vienādai (ieņēmumu un
izdevumu izmaksas, uzņēmuma darbinieki, u.tml)

Projekta iesniegums EPS sastāv no šādām sadaļām:
Vispārīgā daļa
A daļa - Informācija par atbalsta
pretendentu
B daļa - Informācija par projektu
• B1 Informācija par
projektu
• B2 Projektā plānots
• B3 Projekta izmaksas

E daļa Iepirkums/Cenu salīdzināšana
Projekta pārskats

C daļa - Ieņēmumi un izdevumi

Pārbaudīt kļūdas

• C1 Ieņēmumi un izdevumi,
poga «Pārbaudīt kļūdas»

Rokasgrāmata

• C2 Sasniedzamie rādītāji

Poga «Iesniegt VRG» ir pieejama tikai laikā, kad atvērta kārta.

Projekta pieteikumā esošie saīsinājumi:
EU - esošs uzņēmums (Juridiska vai fiziska persona, kura veic
saimniecisko darbību (t.sk. pašvaldība kopprojekta gadījumā)
JU - jauns uzņēmums
S - Saistītie uzņēmumi

K - Kopprojekta dalībnieki
KP - kooperatīvā sabiedrība

B - biedrība

Vispārīgā daļa (1)
Vispārējā daļa ir pirmā projekta sadaļa, kas jāaizpilda, lai izveidotos pilns
projekta pieteikums.
• Norāda to e-pastu, kurš tiek regulāri izmantots!
Šis e-pasts tiks izmantots saziņai par papildus sniedzamo informāciju vai
pieņemtajiem lēmumiem. Visa projekta informācijas aprite notiks
izmantojot šo e-pastu!
•

Norāda pilnu projekta nosaukumu, kurš nedrīkst būt garāks par vienu
teikumu.
Nosaukumam projekta iesnieguma veidlapā un pārējā projekta
dokumentācijai ir jābūt vienādai!

Vispārīgā daļa (2)
• Norāda projekta vadītāju – tā ir persona, kura pārzin
konkrēto projektu, un, ar kuru varēs sazināties projekta
vērtēšanas, ieviešanas un uzraudzības laikā
•

Jānorāda kontakttālrunis, kuru ikdienā izmanto un ir
pieejams atbalsta pretendents!

•

Projekta numurs ģenerējas automātiski pēc projekta
iesniegšanas VRG (biedrībā ZBA)

A - Informācija par atbalsta pretendentu
•

Projekta
iesniedzējs
(atzīmēt tikai vienu)

•

A.1. Darbības apraksts (priekšvēsture, esošā situācija, pamatdarbības
virzieni, īstermiņa un ilgtermiņa mērķi)

•

A.2. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

•

A.3. Atbalsta pretendenta publiskais finansējums CITĀS iestādēs (ja citi
īstenotie projekti un investīcijas ir saistītas ar šajā projektā plānoto
investīciju)

Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko
darbību (t.sk. pašvaldība kopprojekta gadījumā)
Grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes aprēķins (neattiecas, ja Atbalsta
pretendents ir zemnieku saimniecība, individuālais komersants, fiziska persona,
biedrība vai nodibinājums, reliģiska organizācija, pašvaldība, kā arī uzņēmums,
kas dibināts mazāk nekā trīs gadus pirms projekta iesniegšanas)

Arī: Juridiska vai fiziska persona, kura plāno uzsākt saimniecisko
darbību
Saistīti uzņēmumi: fiziska persona vai personu grupa, tiek uzskatīti par
saistītiem, ja izpildās abi zemāk minētie nosacījumi:
• personai vai personu grupai pieder divos vai vairākos uzņēmumos
kapitāldaļu vai balsstiesību vairākums, vai arī dominējoša ietekme,
pamatojoties uz līgumu, statūtiem u.c.;
• uzņēmumi darbojas vienā un tajā pašā vai blakus esošajos ražojumu vai
pakalpojumu tirgos.

Kopprojekts
• Kopprojekts ir projekts, kurā plānoto investīciju izmanto
kopīgi. Kopprojektā ir 2 vai partneri.
• Norāda informāciju par visiem kopprojekta dalībniekiem!
• Starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums.

A.2. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un
iekārtas
• Norāda informāciju par ražošanas ēkām un tehniku, iekārtām (īpašumā,
nomā vai lietošanā esošas).
Obligāti jānorāda tie pamatlīdzekļi, kas saistīti ar projekta jomu!
• Ja lietošanā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma
pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.
• Ja tiek īstenots kopprojekts, kolonnā "Nosaukums, tehnikas un iekārtas
marka vai modelis" papildus norāda, kuram kopprojekta dalībniekam
attiecīgais pamatlīdzeklis pieder/ ir nomā.

B1 Informācija par projektu
B.1. Projekta mērķis
B.2. Projekta apraksts
B.2.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums
B.2.2. Ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts, pakalpojumu sniegšanas apraksts
B.2.3. Tirgus analīze, konkurentu novērtējums, to piedāvāto preču un pakalpojumu
apraksts

B.2.4 Projekta riski un risku izvērtējums
B.2.5. Projekta finansēšanas avoti, EUR
Apraksts par finansējumu

B.2.6. Esošās ilgtermiņa kredītsaistības
B.2.7. Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās
attīstības stratēģiju

B.1. Projekta mērķis
Jānorāda individuālais projekta mērķis, kas ir īss un konkrēts,
izmērāms, reāli sasniedzams noteiktā laikā un finansējuma apjomā. Tas
ir galvenais uzdevums, kas sniedz priekšstatu par to, ko atbalsta
pretendents vēlas paveikt projekta laikā un kā sasniegt projekta
rezultātu.
Projekta mērķī nav vēlams atspoguļot konkrēto pamatlīdzekļu iegādi vai
konkrētu objektu būvniecību, bet gan NORĀDA, KO VĒLAS PANĀKT AR
PLĀNOTAJĀM INVESTĪCIJĀM (piemēram, preču/ pakalpojuma klāsta
paplašināšana; rentabilitātes paaugstināšana; apgrozījuma kāpināšana;
ražošanas pašizmaksas samazināšana, kvalifikācijas paaugstināšana, utt.
u. tml.).
Projekta mērķis jāraksta vienā teikumā, bez skaidrojumiem!

B.2. Projekta apraksts
B.2.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums
•

Apraksta projekta priekšvēsturi un pamato, kādēļ projekts jāievieš. Skaidri apraksta galvenās problēmas, ko
projektam ir jāatrisina un kā projekts sniegs ieguldījumu problēmas atrisināšanā.

•

Aprakstā norāda projekta aktualitāti, sasaistot to ar projekta mērķi, sagaidāmajiem rezultātiem un plānotajām
darbībām.

•

Definē projekta mērķa grupu, tās lielumu un vajadzības.

•

Apraksta projektā plānotās aktivitātes un norāda, kā tieši katra attiecināmajās izmaksās iekļautā pozīcija ir
saistīta un sekmē projekta mērķa sasniegšanu.

•

Projekta ilgtspējas apraksts. Projekta ilgtspēju var ietekmēt dažādi faktori, būtiskākie no tiem ir:
a) projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, lai turpinātu īstenot projekta
aktivitātes ilglaicīgi;
b) projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes ilglaicīgi.

•

Jāsniedz apraksts par veidu, kā projekts tiks īstenots. Jāapraksta projekta ietvaros plānotās darbības. Jāizskaidro
projekta iesniegumā aprakstītā projekta sasaiste ar jau pabeigtajām darbībām vai turpmāk plānotiem
pasākumiem.

•

Sniedz aprakstu par projekta sagaidāmo rezultātu ieguvumu vietējiem iedzīvotājiem pēc projekta īstenošanas.

•

Sniegta informācija, kā tiks attīstīta projekta ideja, ja projekts negūs finansiālu atbalstu!

B.2.3. Tirgus analīze, konkurentu novērtējums, to
piedāvāto preču un pakalpojumu apraksts
•

Norādīta informācija par objektīvi veiktu tirgus situācijas analīzi – izvērtēti līdzvērtīgi produkta/
pakalpojuma piedāvātāji (konkurenti), sniegta informācija par produkta/ pakalpojuma pieprasījumu
(norādīta informācija par pieprasījuma lielumu, tā pieejamību un tā konkurētspēju, priekšrocībām.

•

Tirgus izpētē ir veikta visu projektā plānoto ražojamo produktu/ sniedzamo pakalpojumu pieprasījuma
analīze, neatkarīgi no to ražošanas vai sniegšanas apjomiem.

•

Tirgus situācijas analīzē ir veikta arī konkurentu cenu analīze atbilstošajam produktam/ pakalpojumam.

•

Raksturots produkta/ pakalpojuma noieta tirgus lielums, kā arī sniegta informācija par iespējām paplašināt
noietu, norādīti konkrēti mārketinga pasākumi produkta/ pakalpojuma (visiem piedāvātajiem produktiem/
pakalpojumiem) realizācijai.

•

Ir pamatota produkta/ pakalpojuma nepieciešamība VRG teritorijā.

•

Aprakstīti jaunu tirgus elementu izmantošanas veidi produkta/ pakalpojuma tālākai realizācijai.

•

Skaidri norādīti informācijas avoti, kuri izmantoti veicot tirgus situācijas analīzi.

B.2.4 Projekta riski un risku izvērtējums
Nosaka iespējamos projekta riskus, kas var rasties projekta
īstenošanas un tā uzraudzības laikā
Piemēram:
• informācijas risks,
• personāla risks,
• finanšu risks,
• iepirkumu risks,
• zādzības risks

B.2.5. Projekta finansēšanas avoti, EUR
Norāda projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu finansēšanas avotus.
Aprakstā norāda pieejamos finansējuma līdzekļus, lai nodrošinātu projekta īstenošanu un
nepārtrauktu saimniecisko darbību.
Ja ir plānots izmantot kredītu norāda kredītdevēju.
Piesaistot ALTUM finansējumu, norāda konkrētu programmu un finansējuma apmēru.
Pašu līdzekļi - ja projekta īstenošanai tiks izmantoti pašu līdzekļi pievieno bankas konta izrakstu,
kas apliecina līdzekļu pieejamību.
Līzings - norāda izmaksu summu par iegādēm, kas tiks veiktas līzingā. Uzraudzības periods sākās
pēc pēdējā līzinga maksājuma veikšanas, kad investīcijas pāriet atbalsta pretendenta īpašumā.
Darījuma konts - Trīspusējs darījuma līgums starp pircēju, pārdevēju un kredītiestādi norēķinu
veikšanai projekta investīcijām. Norāda privātā finansējuma daļu, kuru atbalsta pretendents
ieskaitīs kredītiestādē speciāli šim nolūkam atvērtajā darījumu kontā. Lauku atbalsta dienests
ieskaitīs projekta publiskā finansējuma daļu darījuma kontā pēc projekta īstenošanas.
Cits - Iepriekš neminēti finanšu avoti

B.4. Projekta īstenošanas darbības virziens
Norāda saimnieciskās darbības kodu nozarei, kurā projekta
ietvaros plānots veikt investīcijas, atbilstoši Saimniecisko
darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā, 2.redakcijā
noteiktajam
Izvēloties NACE kodu ir jāiepazīstas ne tikai ar NACE koda
pamatnosaukumu, bet arī tā paplašinājumu, kur norādīta
plašāka informācija par jomām, kas ir zem konkrētā koda!

B.2 Projektā plānots
•

B.5. Darbības un to ieguldījums LAP mērķa virzienos (viena
projekta ietvaros var īstenot vairākas darbības)

•

B.5.1. Īstenojot projektu, tiek īstenots ieguldījums arī šādos LAP
mērķa virzienos (jāatzīmē tikai viens mērķa virziens)

•

B.6. Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām

• B.7. Vai projekta ietvaros tiek radīta inovācija VRG līmenī?
(atbilstoši vietējās rīcības grupas stratēģijā noteiktajai definīcijai
par inovāciju)

B.5.1. Īstenojot projektu, tiek īstenots ieguldījums arī
šādos LAP mērķa virzienos
Jāatzīmē tikai viens mērķa virziens!
B.5.1.tabulas aizpildīšana ir saistīta ar informāciju, kas ir norādīta B.5. tabulā

1A- Atzīmē šo mērķi, ja projekta ietvaros tiek radīti jauninājumi;

3A- Atzīmē šo mērķi, ja tiek īstenota B, C darbība;
6A- Atzīmē šo mērķi, ja tiek īstenota A, C darbība (nelauksaimnieciskā ražošana) un/vai tiek radīta
jauna darba vieta (saimnieciskās darbības rādītājs);
6B- Atzīmē šo mērķi, ja projektā tiek īstenota tikai D darbība (darbinieku kapacitātes kāpināšana).

B.7. Vai projekta ietvaros tiek radīta inovācija VRG līmenī?
(atbilstoši vietējās rīcības grupas stratēģijā noteiktajai
definīcijai par inovāciju)
Inovācija vai novitāte ietver visas darbības, kas jāveic, lai radītu, ražotu un ieviestu
tirgū jaunus produktus vai pakalpojumus. Tā rezultāts ir konkurence tirgū,
orientācija uz klientiem, vides resursu racionāla un saudzējoša izmantošana, dzīves
līmeņa pieaugums konkrētā teritorijā.
• Lai sasniegtu inovācijas gala rezultātu – jaunu vai pilnvērtīgāku produktu vai
pakalpojumu, projekta ietvaros iespējama:
•
•

•
•

produkta inovācija (uzlabots ražošanas gala produkts);
procesa inovācija (uzlabots ražošanas process, lai iegūtu augstāku gala produkta
tirgus vērtību);
organizatoriskā inovācija (efektīva vadības sistēma, sadarbības tīklu veidošana);
sociālā inovācija (uzlabojumi sociālajā vidē – labklājība, nodarbinātība,
kultūrvide utt.).

B3 Projekta izmaksas
•

B.8. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās
izmaksas

•

B.9. Pārējās neattiecināmās izmaksas

•

B.9.1. Projekta finansējums

•

B.10. Izmaksu pamatojums

• B.11. Informācja par de minimis

B.8. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās
izmaksas
B.8. tabulā norāda projektā plānotās iegādes: mērvienību, skaitu un
kopējās izmaksas- ar PVN un bez PVN, attiecināmās izmaksas.
Attiecināms ir pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt
no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas.
Ja iesniedzējs nav reģistrējies kā PVN nodokļa maksātājs, tad pie
vaicājuma «PVN ir attiecināms», norāda – Nē
Ja projekta pieteicējs par PVN maksātāju kļūs projekta īstenošanas
laikā, tad ir jānorāda – Jā

Attiecināmās izmaksas
1. Jaunu pamatlīdzekļu un pogrammnodrošinājumu iegāde.
2. Būvdarbi (būvprojekts, apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts).

3. Darbinieku produktivitātes kāpināšanas izmaksas.
4. Sabiedrisko attiecību izmaksas.
5. Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas.
6. Sagatavošanas un vispārējās izmaksas, kur noteiktas likmes!
•Sagatavošanas izmaksas – 1.8% no projekta attiecināmajām izmaksām (no 1-5 minētām izmaksām),
kur maksimālā likme 1300 EUR (ja atbalsta pretendents nav Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19.
punktā minētais pasūtītājs (pašvaldība un tās iestādes, valsts iestādes).

•Vispārējās izmaksas – 3% no projekta attiecināmajām izmaksām (no 1-5 minētām izmaksām, kur
maksimāla likme 3000 EUR. Vispārējās izmaksu likme tiek piemērota tikai ja projektā ir paredzēti
būvdarbi ar būvprojekta izstrādi.
Projekta attiecināmo izmaksu summa ir noteikta ietverot arī sagatavošanas un vispārējo izmaksu likmi.
Sagatavošanas un vispārējās izmaksu likme tāmē ir jāiekļauj pilnā apjomā.

B.10. Izmaksu pamatojums
B.10. tabulā norāda katras attiecināmo izmaksu tāmes pozīcijas
aprakstu, norādot tās funkciju, lomu projektā un nepieciešamību
mērķa sasniegšanai.
Iegādes pamatojumā jānorāda, kādēļ izvēlētas tieši šādas iekārtas,
pamatlīdzekļi, novietota konkrētā būve (piemēram, samazina
troksni, mazāk tērē elektrību, u.tml.)
Obligāti jānorāda, kā konkrētā iegāde nodrošinās plānotā projekta
mērķa sasniegšanu un norādīto sasniedzamo rādītāju izpildi.
Pamatojumam ir noteikts rakstuzīmju ierobežojums!

B.11. Informācija par de minimis
Pretendentam piesakoties uz de minimis, uzskaites veidlapa ir
jāaizpilda (arī, ja līdz šim nav ticis saņemts atbalsts) un
jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā
datu sistēmā EDS.
Ja tiek īstenots kopprojekts, tad veidlapu aizpilda katrs
kopprojekta dalībnieks.
B.11. tabulā norāda no VID EDS saņemto de minimis veidlapas
identifikācijas numuru.

C Ieņēmumi un
izdevumi
•

•
•
•

Esošo un plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums
Plānoto ieņēmumu atšifrējums un aprēķins par gadu, kad tiek sasniegti rādītāji
Plānoto izdevumu atšifrējums un aprēķins par gadu, kad tiek sasniegti rādītāji
Papildus informācija

KATRAI iesniedzēju grupai savi nosacījumi!
Ieņēmumu izdevumu sadaļa ir jāaizpilda pēc naudas plūsmas principa (bez PVN) par uzņēmuma
kopējiem ieņēmumiem un izdevumiem, papildus izdalot projekta īstenošanas nozari.
•

Esošajiem uzņēmumiem informācija ir jānorāda par pēdējo noslēgto gadu un projekta rādītāju
sasniegšanas gadu.

•

Jaunajiem jānorāda informācija par projekta iesniegšanas gadu un projekta rādītāju sasniegšanas
gadu (vismaz trešais gads pēc projekta īstenošanas).

C1 aizpildīšanas nosacījumi
•

Projekta iesniegšanas gads var sakrist ar pirmo projekta īstenošanas gadu. Ja projektu
plāno īstenot iesniegšanas gadā, pārējos projekta īstenošanas gados norāda “0”vērtību.

•

Projekta īstenošanas laiks pamatlīdzekļu iegādes gadījumā viens gads pēc LAD lēmuma
par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

•

Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā norāda plānotos ieņēmumus un izdevumus
projekta īstenošanas gados.

•

Ieņēmumu sadaļā norāda līdzekļu apjomu projekta īstenošanai (kredīts, pašu līdzekļi) un
ieņēmums no projekta nozares un pārejās uzņēmuma saimnieciskās darbības, ja tādi ir.

•

Izdevumu sadaļā norāda uzņēmuma norāda visus izdevumus saimnieciskās darbības
nodrošināšanai un atspoguļo projekta investīcijas.

• Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā projekta rādītāju sasniegšanas gada dati ielasīsies
no nākamajām tabulām.

Saimnieciskās darbības ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs
Saimnieciskās darbības ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir
pozitīvs atlikums finanšu plānā starp ieņēmumiem un
izdevumiem pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas
un gadā, kad plānots sasniegt saimnieciskās darbības rādītājus.
Ja tiek īstenots kopprojekts, tad esošo un plānoto ieņēmumu
un izdevumu sadaļa ir jāaizpilda katram kopprojekta
dalībniekam.

C.2. Sasniedzamie rādītāji
Katram iesniedzēja veidam aizpildāmās tabulas
atšķirsies!
Norādot sasniedzamos rādītājus izvērtējiet:
• rādītāju norādāmo apjomu (% vai skaita pieaugums)
(ieteikums - norādiet minimālo pieļaujamo)
• novērtējiet to izpildes iespēju apdraudējumus
projektu uzraudzības laikā (jo īpaši trešajā, ceturtajā
un piektajā uzraudzības gadā).

Sasniedzamie rezultāti (esošajiem) (MK not. Nr.590)
14.3. pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 8.1.1., 8.2.1. un 8.3.
apakšpunktā minētie atbalsta saņēmēji (izņemot biedrības, nodibinājumus,
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un vietējās pašvaldības) sasniedz
projektā plānoto apgrozījumu un vismaz vienu no šādiem saimnieciskās
darbības rādītājiem:
14.3.1. nozarē, kurā īsteno projektu, rada vismaz vienu jaunu darba vietu
un saglabā esošās darba vietas;
14.3.2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas
vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu vai palielina to
vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas
nozarē, kurā īsteno projektu. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību jaunā
nozarē, nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30
procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas;

Sasniedzamie rezultāti (jaundibināmajiem uzņēmumiem)
14.4. pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 8.1.2. un 8.2.2.
apakšpunktā minētie atbalsta saņēmēji (izņemot biedrības,
nodibinājumus, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
un vietējās pašvaldības) sasniedz vismaz vienu no šādiem
saimnieciskās darbības rādītājiem:
14.4.1. rada jaunu darba vietu projekta īstenošanas nozarē;
14.4.2.nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu
vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas;

Sasniedzamie rezultāti kooperatīvām sabiedrībām
14.5. pēc projekta īstenošanas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
nodrošina vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:
14.5.1. par 10 procentiem palielina biedru skaitu;
14.5.2.salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas par 10
procentiem palielina neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vai
par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas palielina neto
apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem;
14.5.3. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas palielina
neto apgrozījumu par 10 procentiem no produktu pārstrādes vai par 30
procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas

Sasniedzamie rezultāti biedrībām un nodibinājumiem
14.7. pēc projekta īstenošanas biedrība vai nodibinājums sasniedz
vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:
14.7.1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba
vietas;
14.7.2. palielina ieņēmumus no saimnieciskās darbības vismaz par 20
procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Sasniedzamie rezultāti (darbinieku apmācībai)
14.6. šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētie atbalsta
saņēmēji vienojas ar darbiniekiem turpināt darba attiecības
vismaz 18 mēnešus pēc projekta īstenošanas, un par
darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Radīta darba vieta
6.2. radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot
normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās
darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas, ja tajās kopā nostrādāto
stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par
šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.
Tas nozīmē, ka darbinieks tiek nodarbināts 8 stundas dienā un darba
devējs nodrošina vismaz valstī noteikto minimālo atalgojumu un
nomaksā darba devēja sociālo nodokli!
Tabulā obligāti jānorāda jaunradīto darba vietu apraksts: amata
nosaukums, pienākumi, atalgojums, u.tml.

D Pavaddokumenti

E Iepirkums/ cenu salīdzināšana

E Iepirkums/ cenu salīdzināšana
Cenu aptaujas dokumentācija:
1. Tehniskā specifikācija
2. Vērtēšanas ziņojums
3. Vismaz 2 derīgi piedāvājumi no potenciālajiem piegādātājiem vai pakalpojumu
sniedzējiem
4. Apliecinājums par interešu konflikta neesību (atbilstoši MK not.Nr.104
1.pielikumam)
Cenu aptaujas dokumentus gatavo par katru plānoto iegādi vai saņemamo
pakalpojumu atsevišķi, ja to nav iespējams apvienot vienā cenu aptaujā (dažādu
jomu preces/aprīkojums/pamatlīdzekļi vai pakalpojumi!)

ELFLA1 Vērtēšanas kritēriji
Nr.

Kritērijs

Vērtējums

Nr.

1

Atbilst stratēģiskam mērķim, aktivitātei, VRG teritorijai
(Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)

Jā/Nē

9

2

Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši
noformēti nepieciešamie dokumenti

2

10

3

Tiek īstenots kā kopprojekts

2

4

Plānotais pasākums ir novatorisks VRG teritorijā

2

5

6

Projekta iesniedzēja uzņēmuma (ieskaitot saistītos
uzņēmumus) apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā
(publicēts Lursoft datu bāzē)
Atbalsta pretendenta saņemtā finansējuma apmērs
(ELFLA publiskais finansējums) SVVA stratēģijas 20152020 ietvaros

Kritērijs

Izveidoto darbavietu skaits

Skaidri saprotama īstenojamā projekta būtība, specifika
vai specializācija
Veikta tirgus izpētes analīze, aprakstīta
11
produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija
Projekta rezultātā uzlabojas sociālās atstumtības riska
12
grupu iespēja iekļauties darba tirgū

Vērtējums

2*
2
2
1

2

13

Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības
centriem

2

2

14

Tiek atjaunots un lietderīgi izmantots kultūrvēsturiskais
mantojums

1

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas konkrētajā
15 projektu iesniegšanas kārtā (ja kārtā iesniegti vairāki
projekti, tos summē)

7

Projekta mērķis un mērķauditorija

1

8

Pretendenta projekta darbības joma (Vērtējums
kritērijā nesummējas – tiek ņemta vērā prioritārā
(viena) darbības joma)

2

Minimālais iegūstamo punktu skaits

2

11

Projektu iesniegšana
Projektu iesniegumus iesniedz konkursā norādītajā termiņā līdz
20.decembra plkst. 23:50.

Lai iesniegtu projekta
iesniegumu ir
jāapliecina, ka
projektā norādītā
informācija ir
patiesa.
Pirms tam rūpīgi
jāizlasa deklarācija!

DUNDAGĀ

VENTSPILĪ

Gunta Abaja

Evita Roģe

Tel. 29172814
zba@dundaga.lv
Pils iela 14, Dundaga
(Dundagas pilī)

Tel. 29295234
evita.roge@ventspilsnd.lv

Paldies!

