Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.oktobra
noteikumiem Nr.834

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums:
Darbības programmas 2007.2013.gadam nosaukums:
Prioritātes numurs un
nosaukums:
Pasākuma numurs un
nosaukums:
Aktivitātes numurs un
nosaukums:
Apakšaktivitātes numurs un
nosaukums:

„Uzņēmējdarbība un inovācijas”
2.1.prioritāte „Zinātne un inovācijas”
2.1.2.pasākums „Inovācijas”
2.1.2.2.aktivitāte „Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde”
2.1.2.2.3. apakšaktivitāte „Jaunu produktu
un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts
rūpnieciskā īpašuma tiesību
nostiprināšanai”

Projekta iesniedzējs:
Aizpilda sadarbības iestāde :
Projekta identifikācijas Nr.:
Projekta iesniegšanas datums:
Projektu atlases veids:
ierobežota
atklāta
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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:
Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss
1.1.5. Faktiskā adrese:
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
Mazais vai sīkais
iesnieguma veidlapai pievienoto deklarāciju par komersants;
saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā,
Vidējais komersants;
mazā vai vidējā komersanta kategorijai)
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1.1.9. 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

1.1.10. Projekta iesniedzēja pamatdarbības nozare saskaņā ar vispārējās ekonomiskās
darbības klasifikāciju NACE 2.red. (lūdzam ierakstīt atbilstošo):
kods

nosaukums

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 (ja iespējams norādīt):
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
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2.4. Projekta mērķis (līdz 100 vārdiem):
Mērķim ir jābūt skaidri definētam un izmērāmam.

2.5. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas
Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim – „atbalstīt veiksmīgi
izstrādāto jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā
skaitā tehnoloģisko procesu) rūpniecisko īpašuma tiesību nostiprināšanu” (līdz 100
vārdiem):

2.6. Projekta aktivitāšu ieviešanas plāns attiecas uz šādu rūpnieciskā īpašuma
tiesību nostiprināšanu / reģistrēšanu:
Patents
Dizainparaugs
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzība
Augu šķirne
Lūdzam īsi aprakstīt projekta īstenošanas ietvaros nostiprināmo/ reģistrējamo
rūpniecisko īpašuma veidu (līdz 150 vārdiem). Rūpnieciskā īpašuma apraksts,
paredzētais pielietojums:

2.7. Īpašuma tiesību nostiprināšanas vieta
Latvija
Eiropas Savienība
Ārpus Eiropas Savienības
Lūdzam īsi aprakstīt projekta īstenošanas ietvaros īstenotā nostiprinājuma
ģeogrāfisko darbību (līdz 150 vārdiem). Norādām, ka atbalsts tiek sniegts tikai
pirmajā jurisdikcijā, līdz ar to var atzīmēt tikai vienu nostiprināšanas vietu.

2.8. Projekta sadarbība ar patentpilnvaroto
Lūdzam īsi aprakstīt paredzēto sadarbību ar patentpilnvaroto (līdz 50 vārdiem)
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2.9. 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
2.10. Projekta sasniedzamie uzraudzības rezultāti atbilstoši normatīvajos aktos
par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu norādītajiem:
Iznākuma rādītāji:
Nr.

Rādītāja nosaukums:

1.

Iesniegto starptautisko patentu pieteikumu skaits

Skaits

Mērvienība

3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA
3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (līdz 100 vārdiem):

3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:
(pilnos mēnešos)
Projektu plānots īstenot, sākot ar:
(mm/gggg)
3.3. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas plāna apraksts
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).
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Posms vai
aktivitātes
nosaukums

Aktivitāšu īstenošanas laika grafiks
Aktivitātes
1. projekta īstenošanas
2. projekta īstenošanas
norises vietas
gads
gads
adrese
1 1 1
1 1 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
0. 1. 2.
0. 1. 2.

Posmi*
I posms
II posms
Aktivitātes
1.aktivitāte
„…”
2.aktivitāte
„…”
3.aktivitāte
„…”
......
* Informācija par posmiem nav jāsniedz, ja projekta iesniedzējs nevēlas saņemt
starpposma maksājumu
3.4. Projektā paredzēto aktivitāšu apraksts (norādot visas aktivitātes, kas
norādītas 3.3.sadaļā)
Nr.
Aktivitātes
Rezultāts skaitliskā
Aktivitātes
Aktivitātes
rezultāts
izteiksmē
nosaukums
apraksts
Skaits
Mērvienība
1.
…
2.
…
3.5. Projekta iesniedzēja īpašuma tiesību nostiprinājumi pēdējo 5 gadu laikā,
aprakstot vienu īpašuma nostiprinājumu (līdz 200 vārdiem)

3.6. 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
N2876_8p6_EM
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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. PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI
5.1. Projekta finansēšanas plāns
Kopējās attiecināmās
Kopējās
izmaksas
Projekta
Kopējās Neattiecināmās attiecināmās Publiskās
Privātās
finansēšanas izmaksas
izmaksas
izmaksas* attiecināmās attiecināmās
gads
izmaksas
izmaksas
1=2+3

2

3=4+5

4

5

20XX
20XX
20XX
20XX
20XX
Kopā
*Projekta attiecināmajām izmaksām ir jāsaskan ar Projekta tāmē minēto aktivitāšu
attiecināmo izmaksu kopsummu (5.3.sadaļa).
5.2. Projekta pieprasītais
attiecināmajām izmaksām

finansējuma

apmērs

no

projekta

kopējām

(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
20 000
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5.3. Projekta izmaksu tāme
Projekta izmaksu tāmē norādāmām izmaksām ir jābūt saistītam ar rūpnieciskā
īpašuma tiesību nostiprināšanu projekta īstenošanas ietvaros.
Paredzēts
Vienības
Izmaksas
starpposm
izmaksas
kopā
Projekta izmaksu
Vienību
Vienība
a
(LVL)
(LVL)
pozīcijas
skaits
maksājum
bez PVN Bez PVN
s*
1
2
3
4
5
6
ATTIECINĀMĀS
IZMAKSAS**
1. Rūpnieciskā
īpašuma tiesību
pieteikuma
sagatavošana/
izskatīšana/
reģistrācija/
atjaunošana
1.1. Patenta vai cita
rūpnieciskā īpašuma
tiesību pieteikuma
sagatavošanas
izmaksas
1.2. Patenta vai cita
rūpnieciskā īpašuma
tiesību reģistrācijas
izmaksas
1.3. Patenta vai cita
rūpnieciskā īpašuma
tiesību atjaunošanas
izmaksas
………………….…
Kopā (1.)
2. Tulkošanas
izmaksas un citas
izmaksas, kas rodas
lai saņemtu tiesības
vai to apstiprinājumu
citā jurisdikcijā
2.1. Tulkošanas
izmaksas
2.2.………………
Kopā (2.)
3. Izmaksas, kas
N2876_8p6_EM
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rodas aizstāvot
rūpnieciskā īpašuma
tiesības pieteikumu
oficiālās izskatīšanas
laikā
3.1. Tiesu izdevumi
3.2.………………
…
Kopā (3.)
I. Kopējās projekta
attiecināmās izmaksas
NEATTIECINĀMĀS
IZMAKSAS**
1.
1.1. .………………
…
Kopā (1.1.+…)
2.
2.1. .………………
…
Kopā (2.1.+…)
3. PVN
attiecināmajām un
neattiecināmajām
izmaksām
3.1. PVN
attiecināmajām
izmaksām
3.1.1.1. Patenta
pieteikuma
sagatavošanas
izmaksas
3.1.1.2. Patenta
reģistrācijas izmaksas
3.1.1.3. Patenta
atjaunošanas izmaksas
…
3.1.2.1. Tulkošanas
izmaksas
…
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3.1.3.1. Tiesu izdevumi
…
Kopā
(3.1.1.+3.1.2.+...)
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.
5.4. Projekta izmaksu saistība ar veicamajām darbībām, samērīgums un
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 5.3.sadaļā norādītajām attiecināmo izmaksu
pozīcijām )
Ekonomiskais pamatojums
Izmaksu saistība ar
Projekta izmaksu pozīcijas
(izmaksu samērīgums)
veicamajām darbībām
ATTIECINĀMĀS
IZMAKSAS
1. Rūpnieciskā īpašuma
tiesību pieteikuma
sagatavošana/ izskatīšana/
reģistrācija/ atjaunošana
N2876_8p6_EM
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1.1. Patenta vai cita
rūpnieciskā īpašuma tiesību
pieteikuma sagatavošanas
izmaksas
1.2. Patenta vai cita
rūpnieciskā īpašuma tiesību
reģistrācijas izmaksas
1.3. Patenta vai cita
rūpnieciskā īpašuma tiesību
atjaunošanas izmaksas
…
2. Tulkošanas izmaksas un
citas izmaksas, kas rodas lai
saņemtu tiesības vai to
apstiprinājumu citā
jurisdikcijā
2.1. Tulkošanas izmaksas
...
3. Izmaksas, kas rodas
aizstāvot rūpnieciskā
īpašuma tiesības pieteikumu
oficiālās izskatīšanas laikā
3.1. Tiesu izdevumi
...
5.5. 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 5.1.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.
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Izziņas jāiesniedz par summu, kas nav mazāka par 50 % no 5.5.sadaļā norādītajiem projekta
finansēšanas avotiem mīnus avansa maksājums.

6. PROJEKTA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS
Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja
___________________________________________
projekta iesniedzēja nosaukums
atbildīgā amatpersona:
___________________________________________,
vārds, uzvārds
___________________________________________,
amata nosaukums
6.1. Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants, kura:
6.1.1. kapitālsabiedrības gadījumā projekta iesniedzēja pamatkapitālā privātā kapitāla
daļas pārsniedz 75 %;
6.1.2. 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;
6.1.3. ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos
maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
6.1.4. projekta īstenošanas laikā sadarbības un atbildīgajai iestādei nav sniedzis
nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto
projektu īstenošanu;
6.1.5. 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;
6.1.6. projekta ietvaros nostiprinātās rūpnieciskā īpašuma tiesības piederēs projekta
iesniedzējam;
6.1.7. ir ievērojis vai nav pārkāpis finansējuma saņemšanas nosacījumus;
6.1.8. rīcībā ir stabili un pietiekami finanšu resursi.
6.2. Finansējuma saņemšanas nosacījumi:
6.2.1. 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;
6.2.2. 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
N2876_8p6_EM
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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;
6.2.3. projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.
6.3. Projekta atbilstība:
6.3.1. visi sadarbības iestādē iesniegtie projekta iesnieguma eksemplāri satur identisku
informāciju un atbilst projekta iesniedzēja rīcībā esošajam projekta iesniegumam;
6.3.2. 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;
6.3.3. 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.
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/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 nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva
un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto
juridisko personu - projekta iesniedzēju.
___________________________________________,
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).
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