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Projektu iesniegumu vērtēšana
PI iesniegšana

Lēmums par PI
apstiprināšanu

PI vērtēšana un SI lēmuma
pieņemšana
līdz 3 mēnešiem

Precizēta PI sagatavošana un
iesniegšana

Atzinums par
nosacījumu izpildi

Precizējumu PI vērtēšana un SI
lēmuma/ atzinuma pieņemšana

Lēmums par
PI noraidīšanu
Lēmums par PI
apstiprināšanu ar
nosacījumu

Lēmums par
PI noraidīšanu

Līguma par projekta īstenošanu
slēgšana

Vērtēšanas laikā nav pieļaujams iesniegt papildus dokumentus vai
informāciju par projektu!
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Plānotais vērtēšanas laika
grafiks
 21.11.2017. – 21.02.2018. projektu iesniegumu
iesniegšana
 22.02.2018. – 22.05.2018. projektu iesniegumu
vērtēšana un lēmumu nosūtīšana
 Līgumu slēgšana no 23.05.2018.
 23.05.2018. – 23.06.2018. nosacījumu izpildes termiņš
 Līdz 04.07.2018. nosacījumu izpildes vērtēšana un
atzinumu nosūtīšana
 No 05.07.2018. - līgumu par projekta īstenošanu
noslēgšana
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Neprecizējamie vērtēšanas
kritēriji (I)
 Vienotais kritērijs Nr.1 «Projekta iesniedzējs atbilst MK
noteikumos Nr.293 projekta iesniedzējam izvirzītajām
prasībām»;
 Vienotais kritērijs Nr.2 «Projekta iesniegums ir iesniegts
KP VIS sistēmā»
 Vienotais izvēles kritērijs Nr.1 «Projekta iesniedzējs nav
grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs, kā arī
tas neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības
veicēja statusam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.293»

Neprecizējamie vērtēšanas
kritēriji (II)
 Specifiskais atbilstības kritērijs Nr. 2 - «Nozare, kurā tiks īstenots
projekts, nav MK noteikumu Nr.293 pielikumā noteiktā neatbalstāmā
nozare»
 Specifiskais atbilstības kritērijs Nr. 3. «Projekta iesniedzējs kopā ar
projekta iesniegumu ir iesniedzis sadarbības iestādē Eiropas
Savienībā vai Eiropas Ekonomiskajā zonā reģistrētas kredītiestādes
izsniegtu pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstuli četru
procentu vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma, kas nodrošina
garantijas izmaksu MK noteikumu Nr.293 norādītajos gadījumos.»
 Specifiskais atbilstības kritērijs Nr. 5. «Projekts atbilst valsts atbalsta
prasībām, kas ietvertas MK noteikumos Nr.293 (šajā kritērijā tiek
vērtēta nozares atbilstība valsts atbalsta normām un darbību
atbilstība valsts atbalsta normām).
 Specifiskais atbilstības kritērijs Nr. 9. «Projektu ir plānots īstenot RIS3
jomās vai citās jomās, kas noteiktas, ņemot vērā RIS3 monitoringa
rezultātus».

Izslēdzoši kvalitātes kritēriji
(noteikts minimālais punktu skaits)










Nr.1.1.-1.5.- Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi (…) pret
vidējiem darba ienākumiem valstī – jāsaņem vismaz 1 punkts, t.i. Projekta iesniedzēja
darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi ir vismaz 50% no darba ņēmēju vidējiem
darba ienākumiem valstī;
Nr.2.1.- Nr.2.3. «Projekta īstenošanas nozares (…)» – jāsaņem vismaz 3 punkti;
Nr.3.1.1.-Nr.3.1.3. «Plānotie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā» – jāsaņem vismaz 5
punkti, t.i. pēc projekta īstenošanas gada P&A darbiem jāpieaug vismaz par 0,36% no
gada apgrozījuma;
Nr.3.2.1.-Nr.3.2.4. «Pieredze P&A darbu veikšanā» – jāsaņem vismaz 1 punkts, t.i. projekta
iesniedzējs apliecina, ka tas vai tā saistītais uzņēmums kādā no pēdējiem trim gadiem
pirms projekta iesniegšanas gada ir veicis P&A darbus mazāk kā 0,13% apmērā no
komersanta attiecīgā gada apgrozījuma un šo informāciju apstiprina zvērināts
revidents;
Nr.3.3.1.-Nr.3.3.4. «Komersantā radītās P&A darba vietas» – jāsaņem vismaz 1 punkts, t.i.
jārada 1 jauna pilna laika P&A darba vieta un jāuztur visu projekta uzraudzības
periodu;
Nr.4.1.-Nr.4.3. «Projekta gatavības pakāpe» – jāsaņem vismaz 3 punkti;
Nr.5.1.-Nr.5.3. «Projekta iesniedzēja pieredze» - jāsaņem vismaz 1 punkts, t.i. projekta
iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto uzņēmumu grupas vidējais apgrozījums
pēdējo 3 gadu laikā ir vismaz tik pat liels, bet ne vairāk kā 2 reizes lielāks par
projekta attiecināmajām izmaksām;

Vērtēšanas kārtība
• Projekta iesniedzējam jāveic tikai tie precizējumi, kas
noteikti lēmumā par projekta iesnieguma
apstiprināšanu ar nosacījumu!

Paldies par
uzmanību!
Arta Melngārša
Projektu atlases nodaļas vecākā eksperte
arta.melngarsa@cfla.gov.lv, 26017756
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