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1. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU
1.1. Projekta iesniedzējs:
1.1.1. Nosaukums:
1.1.2. Reģistrācijas numurs:
1.1.3. Nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs:
1.1.4. Juridiskā adrese:

1.1.5. Faktiskā adrese:

Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss
Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss

1.1.6. mājas lapas adrese (ja
tāda ir), kur tiks ievietota
informācija par projektu
apstiprināšanas gadījumā

1.1.7. Kontaktpersonas:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona:*
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
*aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas

1.1.8. Komersanta kategorija (saskaņā ar projekta
iesnieguma veidlapai pievienoto deklarāciju par
saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā
vai vidējā komersanta kategorijai)
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Mazais vai sīkais komersants;
Vidējais komersants;
Lielais komersants

3
1.1.9. Projekta iesniedzēja saistīto personu grupa:
Komersanta
Reģistrācijas
Pēdējais
nosaukums
Nr.
noslēgtais
pārskata gads,
par ko tiek
sniegti dati
Projekta iesniedzējs

Gada apgrozījums
(LVL)

Darbinieku
skaits par
pēdējo
noslēgto
gadu

Partnerkomersanti*
Saistītie komersanti*
Kopā
*saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr.800/2008 (publicēta Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3) kas atzīst noteiktas atbalsta
kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā
grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikumā noteikto definīciju.
1.1.10. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
Kods
I-1
I-2
I-5
I-13

Nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Akciju sabiedrība
Individuālais komersants
Sabiedrība ar papildu atbildību

1.1.11. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE 2.red. kods
(lūdzam ierakstīt atbilstošo):
kods

nosaukums

1.2. 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniedzēja un saistīto personu grupas
iesniegtie projekti
Projekta iesniedzējs vai tā saistīto personu grupas komersants nav iesniedzis citus
projektus
Projekta iesniedzējs vai tā saistīto personu grupas komersants ir iesniedzis šādus
projektus
Norādīt projekta reģistrācijas Nr. (ja pieejams), nosaukumu, plānoto kopējo attiecināmo
finansējuma apjomu
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2.

SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros
veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā
kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas
Savienības fonda projekta iesniegumu) ( līdz 100 zīmēm) :

2.2. Projekta īstenošanas vieta
Lūdzam norādīt:
Projekta īstenošanas vietas adrese:
Pašvaldība:
Plānošanas reģions (atzīmēt):

Kurzeme
Latgale
Zemgale
Vidzeme
Rīgas reģions

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās
ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE 2.red. kodu):

kods

nosaukums

2.4. Skaidrojums, kāpēc projekta rezultātu var uzskatīt par augsti tehnoloģisku (ja tas
tiek veikts nozarē, kuru atbilstoši EUROSTAT klasifikācijai neuzskata par augsti
tehnoloģisku< līdz 70 vārdiem>)

2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu un sniegt konstatētās problēmas
aprakstu (līdz 500 vārdiem)
Problēmas vai iespējas aprakstam jābūt saistītam ar projekta mērķi.
2.6. Sniegt problēmas risinājuma aprakstu (līdz 500 vārdiem):
Projekta ietvaros veicamajam darbībām jābūt vērstām uz 2.5.sadaļā aprakstītās problēmas
atrisinājumu un iespējas izmantošanu
2.7. Projekta mērķis (lūdzu atzīmēt atbilstošo)
Mērķim jāizriet no augstāk aprakstītās problēmas vai iespējas un tam ir jābūt skaidri
definētam un izmērāmam.
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Projekta rezultātā tiek izstrādāti jauni produkti;
Pamatojums, produkta apraksts, sasniedzamais rezultāts, rezultāta pielietojums (līdz 2000
vārdiem)

Projekta rezultātā tiek izstrādātas jaunas tehnoloģijas;
Pamatojums, tehnoloģijas apraksts, sasniedzamais rezultāts, rezultāta pielietojums (līdz
2000 vārdiem)

Projekta rezultātā tiek būtiski uzlaboti komersantā esošie produkti
Pamatojums, produkta apraksts, sasniedzamais rezultāts, rezultāta pielietojums (līdz 2000
vārdiem)

Projekta rezultātā tiek būtiski uzlaboti komersantā esošās tehnoloģijas;
Pamatojums, tehnoloģijas apraksts, sasniedzamais rezultāts, rezultāta pielietojums (līdz
2000 vārdiem)

2.8. Atbilstība jaunu produktu vai tehnoloģiju definīcijai
Pamatot un skaidrot projekta ietvaros izstrādātā produkta vai tehnoloģijas atbilstību
normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajām
jauna produkta vai tehnoloģijas definīcijām (līdz 1000 vārdiem):

2.9. Esošā komersantā ražotā produkta vai izmantotās tehnoloģijas apraksts un
salīdzinājums ar jauno produktu, tehnoloģiju (līdz 200 vārdiem)
Jānorāda komersantā esošā produkta vai tehnoloģijas salīdzinājums ar projekta rezultātā
izstrādājamo produktu vai tehnoloģiju.

2.10. Projekta atbilstība rūpnieciskajam pētījumam vai eksperimentālajai izstrādnei 1
(līdz 2000 vārdiem)
Lūdzam aprakstīt jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādes posmus un norādīt un pamatot kā
tie atbilst rūpnieciskajiem pētījumiem vai eksperimentālajai izstrādei
1

Projekta vērtēšanā tiks ņemta vērā Frascati Rokasgrāmatā par zinātnisko un tehnoloģisko darbību mērījumiem,
ierosinātā standarta prakse pētījumu un eksperimentālo izstrādņu apsekošanā (ISBN 92-64-19903-9, Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācija, 2002.g.) lietotā terminoloģija un tās skaidrojumi. Attiecīgās rokasgrāmatas
N2876_8p2_EM
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2.11. Īss projekta gaitas apraksts (līdz 250 vārdiem)
Jāapraksta projekta īstenošanas ietvaros veicamās aktivitātes utt.
2.12. Projekta sasniedzamie uzraudzības rezultāti atbilstoši normatīvajos aktos par
attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu norādītajiem:
Iznākuma rādītāji:
Nr. Rādītāja nosaukums:
1.
Izstrādāto jaunu produktu vai tehnoloģiju skaits

Skaits

Mērvienība

2.13. Projekta ietekme uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību (līdz 200 vārdiem)
Projekta rezultātu ietekmes pamatojums uz komersanta saimniecisko darbību. Skaidrojumā
norādot konkrētus izmērāmus lielumus - apgrozījuma palielinājums, resursu ekonomija,
jaunu tirgu apgūšana utml.

3.

SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

3.1. Projekta iesniedzēja pieredze inovāciju ieviešanā pēdējo trīs gadu laikā
Lūdzam sniegt pabeigto pētniecības un attīstības projektu aprakstu, norādot projekta nozari
un apjomu, ne vairāk par trim pabeigtajiem projektiem (līdz 150 vārdiem):

3.2. Projekta vadošo darbinieku pieredze līdzīga darba veikšanā pēdējo trīs gadu laikā.
A/P
R/N
Nr.*
Darbu veicējs**
***
****

*Aktivitāšu Nr. jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.7.sadaļa) norādītajām.
**Lūdzam norādīt vadošo pētnieku, līdzvērtīgu atbildīgo par darbu veikšanu, apakšuzņēmēja
vai partnera nosaukumu.
***Lūdzam norādīt vai darbi tiek veikti pašu spēkiem- (P) vai tiek saņemti kā ārējie
pakalpojumi- (A) , ierakstot attiecīgi P vai A katrai atbalstāmajai aktivitātei.
**** Lūdzu norādīt vai ārpakalpojumu gadījumā darbus veic zinātnisko institūciju reģistrā
reģistrētā zinātniskā institūtā vai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (Metroloģijas un
akreditācijas valsts aģentūrā" vai tam pielīdzināmā starptautiskā institūcijā akreditētā
laboratorijā, inspicēšanas vai sertificēšanas institūcijā – R, vai arī attiecīgi nereģistrēts
pakalpojumu sniedzējs- N.
tulkojums latviešu valodā pieejams sadarbības iestādes mājas lapā.
N2876_8p2_EM
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3.3. Ārpakalpojumu sniedzēja pieredze attiecīgo darbu veikšanā (līdz 150 vārdiem katram
par katru ārpakalpojumu sniedzēju):
Informāciju norāda, ja Darbu veicēji tabulā 3.2 ir ārpakalpojumu sniedzēji, kuri ailē R/N ir
atzīmēti kā N, vai nav pievienoti dokumenti, kuri apliecina darbu veicēju attiecīgu
reģistrāciju. Jānorāda ārpakalpojumu sniedzēju pieredze (veikto darbu izmaksu apjoms un
apraksts) rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu jomā pēdējo trīs gadu laikā (līdz
3 projektiem katram apakšuzņēmējam).
3.4. Finansējamo aktivitāšu klasifikācija atbilstoši eksperimentālo izstrādņu vai
rūpniecisko pētījumu definīcijām2 (jāsaskan ar 3.5. sadaļā norādīto aktivitāšu skaitu)
Nepieciešamā personāla
un materiāli tehniskā
bāze, tās raksturojums
Darbu klasifikācijas
Nr.*
I/P**
Aktivitāšu apraksts
(specifikācija) aktivitātes
pamatojums
īstenošanai un tās
nepieciešamais apjoms
darba veikšanai

*Aktivitāšu Nr. jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.7.sadaļa) norādītajām.
** Lūdzu katrai aktivitātei atzīmēt atbilstību Eksperimentālās izstrādnes – (I) vai Rūpnieciskā
pētījuma – (P) klasifikācijai, ierakstot attiecīgi P vai I katrai atbalstāmajai aktivitātei.
3.5. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros
AktiProjekta aktivitātes
vitātes
Rezultāts **
nosaukums
Nr.*

2

Rezultāts skaitliskā
izteiksmē
Skaits
Mērvienība

Projekta vērtēšanā tiks ņemta vērā Frascati Rokasgrāmatā par zinātnisko un tehnoloģisko darbību mērījumiem,
ierosinātā standarta prakse pētījumu un eksperimentālo izstrādņu apsekošanā (ISBN 92-64-19903-9, Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācija, 2002.g.) lietotā terminoloģija un tās skaidrojumi. Attiecīgās rokasgrāmatas
tulkojums latviešu valodā pieejams sadarbības iestādes mājas lapā.
N2876_8p2_EM
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*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.7.sadaļa) norādītajām. Vienai
aktivitātei var būt vairāki rezultāti.
**Projekta rezultātam jādod priekšstats par aktivitātes nepieciešamību projekta norisei.
3.6. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:
(pilnos mēnešos)
Projektu plānots īstenot, sākot ar:
(mm/gggg)
3.7. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas plāna apraksts un starpposmu maksājumi
Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumu
(starpposma maksājumus var saņemt ne biežāk kā reizi sešos mēnešos, ja projekta īstenošanas
ilgums pārsniedz vienu gadu):
Jā
Nē
(Informāciju par projekta īstenošanas aktivitāšu un posmu laika grafiku norādīt atbilstoši
projekta īstenošanas gadiem, nevis kalendāra gadiem).

Posms vai
aktivitātes
nosaukums

Aktivitāšu īstenošanas laika grafiks
1. projekta īstenošanas gads
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2. projekta īstenošanas gads

1 1 1
1 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
12.
0. 1. 2.
0. 1.

Aktivitātes
norises vietas
adrese

Aktivitātes
1. aktivitāte
"…"
2. aktivitāte
"…"
3. aktivitāte
"…"
......
Posmi*
I posms
II posms
* Informācija par posmiem nav jāsniedz, ja projekta iesniedzējs nevēlas saņemt starpposma
maksājumu
3.8. Sadarbības līgumi par produkcijas noietu (Aizpilda, ja projekta izmaksas pārsniedz
1/5 daļu no komersanta apgrozījuma, bet tiek noslēgti līgumi par produkcijas noietu ar
komersantiem, kuru apgrozījums pārsniedz projekta izmaksas vismaz 3 reizes):
Komersanta
Sadarbības līguma apraksts
Komersanta
Komersanta
reģistrācijas
(līguma priekšmets, apjoms un
nosaukums
apgrozījums
numurs
noslēgšanas laiks)
…

N2876_8p2_EM
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3.9. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta
pabeigšanas (līdz 100 vārdiem):

4.

SADAĻA – PUBLICITĀTE

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:
Plāksne telpās
Preses relīzes
Informēšana masu medijos
Informācijas stendi
Informācijas plāksnes
Informācija mājas lapā internetā
Citi (lūdzu norādīt)
4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības
attiecībā uz projekta publicitāti:

5.

SADAĻA - SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība"
Lūdzam norādīt, ja projekta rezultātā tiek radīta energoefektīva tehnoloģija, būtiski samazināta
ietekme uz vidi, projekts tiek īstenots vides tehnoloģiju vai eko-inovāciju jomā (līdz 100
vārdiem). Sniegt skaidrojumu kā minētais rezultāts tiks sasniegts.:

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti – informācijas sabiedrība (izvēlēties vienu
no piedāvātajām iespējām)
Projektam ir pozitīva ietekme uz horizontālo prioritāti - informācijas sabiedrība
Jūsu viedokļa pamatojums (līdz 200 vārdiem), ja projektam ir pozitīva ietekme uz horizontālo
prioritāti - informācijas sabiedrība
Projektā tiks veidots IT risinājums vai pakalpojumi
Apraksts
Projekts ir neitrāls attiecībā uz horizontālo prioritāti - informācijas sabiedrība

N2876_8p2_EM
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6.

SADAĻA – FINANSĒJUMA NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS

6.1 Finansējuma nepieciešamības pamatojums (aizpilda tikai lielie komersanti)
projekta apjoma pieaugums: kopējo projekta izmaksu pieaugums (nesamazinoties
finansējuma saņēmēja veiktajiem izdevumiem salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā
finansējuma); to cilvēku skaita pieaugums, kuriem uzdots strādāt ar pētniecību,
attīstību un inovācijām;
Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):
apjoma pieaugums: no projekta sagaidāmo pakalpojumu pieaugums; vērienīgāks
projekts, kas atspoguļojās zinātniskā vai tehnoloģiskā lēciena lielākā varbūtībā vai
lielākā neizdošanās riskā (jo īpaši saistībā ar pētniecības projektam piemītošo augstāko
risku, projekta ilgtermiņa raksturu un nenoteiktību attiecībā uz tā rezultātiem);
Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):
tempu pieaugums: īsāks laiks līdz projekta pabeigšanai salīdzinājumā ar to, kā šo
pašu projektu izpildītu bez publiskā finansējuma;
Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):
kopējās pētniecībai, attīstībai un inovācijām iztērētās summas pieaugums:
finansējuma saņēmēja veikto ieguldījumu pētniecībā, attīstībā un inovācijās kopējās
summas pieaugums; izmaiņas projektam veltītajā budžetā (kad nenotiek atbilstošs
budžeta samazinājums citos projektos); izmaiņas attiecībā uz izdevumiem, ko
finansējuma saņēmējs velta pētniecībai, attīstībai un inovācijām, proporcionāli
kopējam apgrozījumam.
Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):
6.2. Skaidrojums, kādēļ produktu vai tehnoloģiju izstrādes izmaksas tikai
demonstrēšanai un apstiprināšanai ir pārāk lielas (skaidrojumu sniedz, ja aktivitāšu
ietvaros tiek veikta produktu vai tehnoloģiju eksperimentāla izstrāde, kur prototips ir gala
komercprodukts).

7. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI
7.1. Projekta finansēšanas plāns
Projekta
finansēšanas
gads
((kalendārais
gads)

Kopējās Neattiecinām
izmaksas ās izmaksas

1=2+3
20XX
20XX
20XX
Kopā
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Kopējās
attiecināmās
izmaksas*
3=4+5

Kopējās attiecināmās
izmaksas
Publiskās
Privātās
attiecināmās attiecināmās
izmaksas
izmaksas
4

5

11
*Projekta attiecināmajām izmaksām ir jāsaskan ar Projekta tāmē minēto aktivitāšu
attiecināmo izmaksu kopsummu (7.3.sadaļa)
7.2. Projekta pieprasītais finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām
(Pieprasīto finansējuma apjomu nepieciešams aprēķināt atbilstoši pieprasītās finansējuma
intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam, norādot to ar diviem cipariem aiz komata
noapaļojot uz leju).
Kopējās
attiecināmās
izmaksas LVL

Maksimālais
finansējuma
apmērs LVL

Maksimālā
finansējuma
intensitāte %

Pieprasītais
finansējuma
apmērs LVL

Pieprasītā
finansējuma
intensitāte %

350 000
Jaunu produktu un
tehnoloģiju
izstrādes darbības

Īpatsvars no
kopējām
attiecināmajām
izmaksām (%)
(a)

Maksimālā
finansējuma
intensitāte (%)
(b)

Finansējuma
intensitāte (%)
(c)

1.Rūpnieciskie
pētījumi
2.Eksperimentālā
izstrādne
Aprēķinātā pieejamā
vidējā
svērtā
finansējuma
intensitāte (%)
Pieprasītā
finansējuma
intensitāte
Pieprasītais
finansējuma apjoms
LVL

1a*1b/100
2a*2b/100
1c + 2c

7.3. Projekta izmaksu tāme eksperimentālās izstrādes izmaksām
Projekta izmaksu
pozīcijas

Vienī
ba

Vienību
skaits

Vienības
izmaksas
(LVL)
bez PVN

1
ATTIECINĀMĀS
IZMAKSAS**

2

3

4

1. Personāla
izmaksas

N2876_8p2_EM

Izmaksas
kopā (LVL)
Bez PVN
5

Paredzēts
starpposma
maksājums*
7

12
1.1. Projektā
nodarbināto
pētnieku, zinātniski,
tehniskā personāla
un cita pētnieku
palīgpersonāla darba
algu izmaksas
1.1.1. ...
Kopā (1.)
2. Instrumentu,
iekārtu un tā
aprīkojuma izmaksas
2.1. Instrumentu,
iekārtu un tā
aprīkojuma iegādes
izmaksas
2.2. Instrumentu,
iekārtu un tā
aprīkojuma nomas
izmaksas
2.3 Instrumentu,
iekārtu nolietojuma
izmaksas
(nepārsniedzot 20%
gadā no instrumentu
un iekārtu iegādes
vērtības)
Kopā (2.)
3.Līgumpētījumu,
tehnisko zināšanu un
patentu vai to
licenču tirgus
izmaksas
3.1 Līgumpētījumu,
tehnisko zināšanu un
patentu vai to
licenču iegādes
izmaksas
3.2 Līgumpētījumu,
tehnisko zināšanu un
patentu vai to
licenču nolietojuma
izmaksas
Kopā (3.)
4. Ārējo
pakalpojumu
izmaksas
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4.1…
Kopā (4.)
5. Materiālu un
līdzīgu produktu
(piemēram - vielu,
vīrusu, baktēriju)
izmaksas
5.1…
Kopā (5.)
I. Kopējās projekta
attiecināmās
izmaksas
NEATTIECINĀM
ĀS IZMAKSAS**
1.
1.1.
…
Kopā (1.1.+…)
2.
2.1.
…
Kopā (2.1.+…)
3. PVN
attiecināmajām un
neattiecināmajām
izmaksām
3.1. PVN
attiecināmajām
izmaksām
3.1.1. Personāla
izmaksas
3.1.2. Instrumentu,
iekārtu un tā
aprīkojuma izmaksas
3.1.3.
Līgumpētījumu,
tehnisko zināšanu un
patentu vai to
licenču tirgus
izmaksas
3.1.4. Ārējo
pakalpojumu
izmaksas
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3.1.5. Materiālu un
līdzīgu produktu
(piemēram - vielu,
vīrusu, baktēriju)
izmaksas
Kopā
(3.1.1.+3.1.2.+3.1.3.
+3.1.4.+3.1.5.)
3.2. PVN
neattiecināmajām
izmaksām
3.2.1.
3.2.2.
...
Kopā (3.2.1.+3.2.2.)
Kopā (3.1.+3.2.)
II. Kopējās projekta
neattiecināmās
izmaksas
III. Kopējās
projekta izmaksas
* atzīmēt ar X, ja par konkrētajām izmaksām paredzēts pieprasīt starpposma maksājumu,
iekavās norādot starpposma skaitu pēc kārtas;
** attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas norāda bez PVN. PVN norāda šīs
sadaļas 3.punktā "PVN attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām" sadalījumā pa
norādītajām pozīcijām.
Visas minētās izmaksu pozīcijas ir attiecināmas tikai tad, ja ir tieši saistītas ar apakšaktivitātes
īstenošanu.
7.4. Projekta izmaksu tāme rūpniecisko pētījumu izmaksām
Projekta izmaksu
pozīcijas

Vienība

Vienību
skaits

Vienības
izmaksas
(LVL)
bez PVN

1

2

3

4

ATTIECINĀMĀS
IZMAKSAS**
1. Personāla
izmaksas
1.1. Projektā
nodarbināto
pētnieku, zinātniski,
N2876_8p2_EM

Izmaksas
kopā (LVL)
Bez PVN
5

Paredzēts
starpposma
maksājums*

7
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tehniskā personāla
un cita pētnieku
palīgpersonāla darba
algu izmaksas
1.1.1. ...
Kopā (1.)
2. Instrumentu,
iekārtu un tā
aprīkojuma izmaksas
2.1. Instrumentu,
iekārtu un tā
aprīkojuma iegādes
izmaksas
2.2. Instrumentu,
iekārtu un tā
aprīkojuma nomas
izmaksas
2.3 Instrumentu,
iekārtu nolietojuma
izmaksas
(nepārsniedzot 20%
gadā no instrumentu
un iekārtu iegādes
vērtības)
Kopā (2.)
3.Līgumpētījumu,
tehnisko zināšanu un
patentu vai to
licenču tirgus
izmaksas
3.1 Līgumpētījumu,
tehnisko zināšanu un
patentu vai to
licenču iegādes
izmaksas
3.2 Līgumpētījumu,
tehnisko zināšanu un
patentu vai to
licenču nolietojuma
izmaksas
Kopā (3.)
4. Ārējo
pakalpojumu
izmaksas
4.1…
Kopā (4.)
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5. Materiālu un
līdzīgu produktu
(piemēram - vielu,
vīrusu, baktēriju)
izmaksas
5.1…
Kopā (5.)
I. Kopējās projekta
attiecināmās
izmaksas
NEATTIECINĀM
ĀS IZMAKSAS**
1.
1.1.
…
Kopā (1.1.+…)
2.
2.1.
…
Kopā (2.1.+…)
3. PVN
attiecināmajām un
neattiecināmajām
izmaksām
3.1. PVN
attiecināmajām
izmaksām
3.1.1. Personāla
izmaksas
3.1.2. Instrumentu,
iekārtu un tā
aprīkojuma izmaksas
3.1.3.
Līgumpētījumu,
tehnisko zināšanu un
patentu vai to
licenču tirgus
izmaksas
3.1.4. Ārējo
pakalpojumu
izmaksas
3.1.5. Materiālu un
līdzīgu produktu
(piemēram - vielu,
vīrusu, baktēriju)
N2876_8p2_EM
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izmaksas
Kopā
(3.1.1.+3.1.2.+3.1.3.
+3.1.4.+3.1.5.)
3.2. PVN
neattiecināmajām
izmaksām
3.2.1.
3.2.2.
...
Kopā (3.2.1.+3.2.2.)
Kopā (3.1.+3.2.)
II. Kopējās projekta
neattiecināmās
izmaksas
III. Kopējās
projekta izmaksas
* atzīmēt ar X, ja par konkrētajām izmaksām paredzēts pieprasīt starpposma maksājumu,
iekavās norādot starpposma skaitu pēc kārtas;
** attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas norāda bez PVN. PVN norāda šīs
sadaļas 3.punktā "PVN attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām" sadalījumā pa
norādītajām pozīcijām.
Visas minētās izmaksu pozīcijas ir attiecināmas tikai tad, ja ir tieši saistītas ar apakšaktivitātes
īstenošanu.
7.5. Ārējo pakalpojumu izmaksas
Izmaksu pozīcija*
Summ
a
(LVL)

% no
kopējiem
ārējo
pakalpojumu
izmaksu
kopsummas

Darba veicējs**

R/N
***

1.
2.
…
Kopā ārējo pakalpojumu
100
izmaksas
*izmaksu pozīciju nosaukumiem jāsakrīt ar projekta tāmē (7.3.sadaļa un 7.4.sadaļa)
norādītajām ārējo pakalpojumu izmaksu pozīciju nosaukumiem.
**Lūdzam norādīt pakalpojuma sniedzēja nosaukumu.
*** Lūdzu norādīt vai ārpakalpojumu gadījumā darbus veic zinātnisko institūciju reģistrā
reģistrētā zinātniskā institūtā vai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (Metroloģijas un
akreditācijas valsts aģentūrā) vai tam pielīdzināmā starptautiskā institūcijā akreditētā
laboratorijā, inspicēšanas vai sertificēšanas institūcijā – R, vai arī attiecīgi nereģistrēts
pakalpojumu sniedzējs- N
N2876_8p2_EM
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7.6. Projekta finansēšanas avoti*
Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā
1. Avansa maksājums (avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pieprasītā
finansējuma apmēra)
2. Projekta iesniedzēja paša resursi (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)
3. Aizņēmums no kredītiestādes (norādīt kredītiestādes nosaukumu)
(neieskaitot atbalstu komercdarbībai)
4. Finanšu līdzekļi, kas saņemti kā komercdarbības atbalsts (garantijas,
aizdevumi vai riska kapitāla investīcijas)
5. Citi (norādīt finansēšanas avotu)
Kopā (1.+2.+3.+4.+5.)

Summa
(LVL)

%

100 %

* Projekta finansēšanas avotu kopsummu nepieciešams norādīt ne mazāku par 7.1.sadaļā
norādītajām kopējām projekta izmaksām.
Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots, projekta iesniegumam
jāpievieno izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu.
Ja ir norādīti pārējie finansēšanas avoti, izņemot avansa maksājumu, projekta iesniegumam
jāpievieno izziņa no kredītiestādes par konta atlikumu.
Izziņas jāiesniedz par summu, kas nav mazāka par 50 % no 7.6.sadaļā norādītajiem projekta
finansēšanas avotiem mīnus avansa maksājums.
7.7. Projekta izmaksu ekonomiskais pamatojums
(Lūdzam sniegt skaidrojumu par izmaksu pozīcijas nepieciešamību projekta īstenošanai, kā arī
lūdzam skaidrot iekļauto apjomu, kā arī norādīt, kā tika noteiktas un kāds bija aprēķināšanas
mehānisms iekļauto izmaksu pozīciju apjomam. Pamatojums jāsniedz par visām 7.3. sadaļā un
7.4. sadaļā norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām )
Projekta izmaksu pozīcijas
Ekonomiskais pamatojums
1. Personāla izmaksas
1.1. Projektā nodarbināto
pētnieku, zinātniski, tehniskā
personāla un cita pētnieku
palīgpersonāla darba algu
izmaksas
1.1.1....
2. Instrumentu, iekārtu un tā
aprīkojuma izmaksas
2.1. Instrumentu, iekārtu un tā
aprīkojuma iegādes izmaksas
2.2. Instrumentu, iekārtu un tā
aprīkojuma nomas izmaksas
2.3. Instrumentu, iekārtu
nolietojuma izmaksas
N2876_8p2_EM
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(nepārsniedzot 20% gadā no
instrumentu un iekārtu iegādes
vērtības)
3. Līgumpētījumu, tehnisko
zināšanu un patentu vai to
licenču tirgus izmaksas
3.1 Līgumpētījumu, tehnisko
zināšanu un patentu vai to
licenču iegādes izmaksas
3.2 Līgumpētījumu, tehnisko
zināšanu un patentu vai to
licenču nolietojuma izmaksas
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4. Ārējo pakalpojumu
izmaksas
5. Materiālu un līdzīgu
produktu (piemēram - vielu,
vīrusu, baktēriju) izmaksas

8. SADAĻA – PROJEKTA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS
Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja
atbildīgā amatpersona:

___________________________________________
projekta iesniedzēja nosaukums
___________________________________________,
vārds, uzvārds
___________________________________________,
amata nosaukums

8.1. Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants, kura:
8.1.1. kapitālsabiedrības gadījumā projekta iesniedzēja pamatkapitālā privātā kapitāla daļas
pārsniedz 75 %;
8.1.2. nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai
tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar
komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;
8.1.3. ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus
pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
8.1.4. projekta īstenošanas laikā sadarbības un atbildīgajai iestādei nav sniedzis nepatiesu
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;
8.1.5. interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kura rezultātā skartas
Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam
saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;
8.1.6. ir ievērojis vai nav pārkāpis finansējuma saņemšanas nosacījumus;
8.1.7. rīcībā ir stabili un pietiekami finanšu resursi.
8.2. Finansējuma saņemšanas nosacījumi:
8.2.1. projekta iesniedzējs nav saņēmis vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām
attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai
Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos
Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma
2.1.2.2. aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1. apakšaktivitāti "Jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3. apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju
izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai" 8. un 9.punktā noteikto;
8.2.2. projekta iesniegumā paredzētās darbības nav uzsāktas un attiecināmās izmaksas nav
radušās pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas starp finansējuma saņēmēju un
sadarbības iestādi, izņemot Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.834
"Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.
aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1. apakšaktivitāti "Jaunu produktu
un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai"22.punktā noteikto;
8.2.3. projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām;
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8.2.4. gadījumā, ja demonstrācijas vai eksperimentālos projektus vēlāk izmanto komerciāli,
visi ienākumi no šādas izmantošanas tiks atskaitīti no attaisnotajām izmaksām;
8.2.5. ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir neatbalstāma, un projekta
iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs
nodrošinās atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no
citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs
gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas finansējuma saņēmējiem, kuri atbilst sīko, mazo
un vidējo komersantu statusam, bet piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas
finansējuma saņēmējiem, kuri atbilst lielo komersantu statusam.
8.3. Projekta atbilstība:
8.3.1. visi sadarbības iestādē iesniegtie projekta iesnieguma eksemplāri satur identisku
informāciju un atbilst projekta iesniedzēja rīcībā esošajam projekta iesniegumam;
8.3.2. projekta iesniegumā ir norādīti visi saistītie komersanti saskaņā ar Komisijas
2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr.800/2008 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3) kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par
saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma
regula) 1.pielikumu – sīko, mazo un vidējo komersantu definīcija;
8.3.3. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai
un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta
līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
8.3.4. projekta iesniedzējam nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai
varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams
veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos
termiņos;
8.3.5. projekta rezultātā tiks izstrādāti produkti un tehnoloģijas, kuras ir jaunas vai būtiski
pārveidotas komersantā;
8.3.6. iepirkumu procedūras ir notikušas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām.
8.4. Vispārīgā atbilstības daļa:
Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda
un valsts budžeta, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi
aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu
plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējums (kārtējam gadam
vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.
Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem
dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā
projekta iesnieguma oriģinālam.
Apliecinu, ka projekta iesniegumā esmu norādījis visas saistītās personas atbilstoši Eiropas
Savienības normatīvo aktu prasībām.
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Frascati Rokasgrāmatā par zinātnisko un tehnoloģisko darbību
mērījumiem, ierosinātā standarta prakse pētījumu un eksperimentālo izstrādņu apsekošanā
(ISBN 92-64-19903-9, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, 2002.g.) lietoto
terminoloģiju un tajā ietvertajiem skaidrojumiem, kas saistīti ar pētniecības un attīstības darbību
veidu iedalījumu, un kura publicēta sadarbības iestādes mājas lapā internetā – www.liaa.gov.lv.
Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un
finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko
personu - projekta iesniedzēju.
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___________________________________________,
datums (dd/mm/gggg)
__________________________________________,
paraksts
__________________________________________.
z.v.

(Dokumenta rekvizītus "Datums", "Paraksts" un "Zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja
elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).

Ekonomikas ministra vietā –
tieslietu ministrs
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G.Bērziņš

