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Atlases 2014.-2020.g.periodā (I)
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Atlases 2014.-2020.g.periodā (II)
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Kopējais ES fondu pieejamais finansējums, miljardi EUR
(100%)

Izsludinātās atlases, miljardi EUR (39%)



1. Normatīvais regulējums

2. Specifiskā atbalsta mērķis

3. Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība

4. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana

5. Projektu iesniegumu vērtēšana

6. Biežāk konstatētās nepilnības projektu iesniegumu 
aizpildīšanā

7. Jautājumi un diskusijas
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Prezentācijas saturs
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Normatīvais regulējums (I)

Projektu iesniegumu 
sagatavošanā 

jāievēro

Specifiskā 
atbalsta mērķa 
MK noteikumi

Projektu 
iesniegumu 

atlases 
nolikums

Citi 
normatīvie 

akti



 Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumi Nr.293
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora
investīcijas P&A” 1.2.1.4.pasākuma „Atbalsts jaunu
produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”
(turpmāk - MK noteikumi)

 MK noteikumi par SAM pasākuma īstenošanu stājušies
spēkā 2015.gada 25.maijā
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Normatīvais regulējums (II)



Normatīvais regulējums (III)

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde 2016.gada
7.jūlijā ir apstiprinājusi Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā
sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu
ieviešanai ražošanā” (turpmāk – SAM pasākums) pirmās atlases
kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumu (turpmāk – atlases
nolikums), kas nosaka projektu iesniegumu atlases kārtību un ietver
šādus pielikumus:

1) projekta iesnieguma veidlapu un tās pielikumus,

2) projekta iesnieguma veidlapas un biznesa plāna 
aizpildīšanas metodiku,

3) projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus,

4) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas 
metodiku,

5) līguma par projekta īstenošanu projektu.

7
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Specifiskā atbalsta mērķa 

pasākums (I)

Projektu iesniedzēji Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēts 

komersants vai atbilstīga lauksaimniecības vai 

mežsaimniecības kooperatīvā sabiedrība, kura ir 

reģistrēta Uzņēmumu reģistrā

Detalizētas prasības MK noteikumu IV. nodaļā (11.-25.punkts), kas tiks pārbaudītas 

1. vienotā vērtēšanas kritērija ietvaros, t.sk.:

 Projekta iesniedzējs vai atbilstoši projekta iesniedzēja definētajām prasībām 

izgatavo eksperimentālās tehnoloģijas komponentes vai iekārtas vismaz 20 

% apmērā no eksperimentālās tehnoloģijas izmaksām

 Ne vairāk kā 80 % no eksperimentālās tehnoloģijas izmaksām veido 

komponentes vai iekārtas, kuras projekta iesniedzējs vai ārpakalpojumu 

sniedzējs vai piegādātājs izvēlēsies no tādām, kas jau pieejamas tirgū

 Projekta iesniegumā skaidro, kādas pētniecības un attīstības darbības 

projekta iesniedzējs vai tā saistītās personas ir veikušas pēdējā gada laikā 

pirms projekta iesniegšanas gada, lai definētu hipotētiskās prasības 

eksperimentālajai tehnoloģijai un tās komponentēm vai iekārtām
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Specifiskā atbalsta mērķa 

pasākums (II)

Pasākumam 

plānotais ERAF 

līdzfinansējums

60 000 000 euro

Viena projekta 

finansējums

Min.apmērs – 1 000 000 euro

Max. apmērs – 16 000 000 euro, ņemot 

vērā, ka saistīto personu grupai  ERAF 

nepārsniedz 4 000 000 euro

Atlases veids Atklāta projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija

Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš

2016.gada 12. jūlijs –

2016.gada 12.septembris plkst.17:00



PI sastāv no projekta iesnieguma veidlapas un tās 

pielikumiem:

 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”;

 2.pielikums “Finansēšanas plāns”;

 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums”.
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Projektu iesniegumu 

noformēšanas un iesniegšanas 

kārtība (I)



Papildus pievienojamie pielikumi:

 biznesa plāns (atbilstoši atlases nolikuma 1.pielikumā pievienotajai formai)

 apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši veidlapai)

 apliecinājums par atbilstību prasībām (atbilstoši veidlapai)

 zvērināta revidenta apliecinājums par veiktajiem pētniecības un attīstības 

darbiem, lai definētu hipotētiskas prasības eksperimentālajai tehnoloģijai un tās 

komponentēm vai iekārtām

 detalizētas prasības eksperimentālajai tehnoloģijai (tehniskās specifikācijas, 

rasējumi, tehnoloģiskās shēmas u.t.t.)

 Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes (vai līdzvērtīgas Eiropas Ekonomiskajā 

zonā reģistrētas kredītiestādes)  izsniegta pirmā pieprasījuma līguma izpildes 

garantijas vēstule par summu ne mazāku kā četri procenti no pieprasītā publiskā 

finansējuma

 deklarācija par projekta iesniedzēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā 

komersanta kategorijai
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Projektu iesniegumu 

noformēšanas un iesniegšanas 

kārtība (II)



Projektu iesniegumu 

noformēšanas un iesniegšanas 
kārtība (III)

Papildus pievienojamie pielikumi:

 eksperimentālās tehnoloģijas komponenšu vai iekārtu ražotāja vai uzstādītāja

apliecinājums, ka MK noteikumu 30.3 un 30.6.apakšpunktā minētie parametri un

vismaz viens no MK noteikumu 30.1., 30.2., 30.4., 30.5. vai 30.7.apakšpunktā

minētajiem parametriem nav pārbaudīts reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko

darbību, ilgstošas, intensīvas ekspluatācijas apstākļos

 viens no finansējuma pieejamību apliecinošajiem dokumentiem (ja attiecināms)

 zvērināta revidenta apliecinājums par veiktajiem pētniecības un attīstības

darbiem, kurus projekta iesniedzējs vai tā saistītās personas ir veikuši kādā no

pēdējiem trim gadiem pirms projekta iesniegšanas gada

 zvērināta revidenta apstiprināts operatīvais finanšu pārskats par laikposmu par 12

mēnešiem līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas projekta iesnieguma iesniegšanas

dienā nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem (ja attiecināms) (iesniedz tikai

jaunizveidotie komersanti)

 konsolidētais gada pārskats, ja mātes sabiedrība ir ārvalstīs reģistrēta juridiska

persona



Projektu iesniegumu 

noformēšanas un iesniegšanas 
kārtība (IV)

Papildus pievienojamie pielikumi:

 iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti (ja attiecināms)

 papildus informācija, kas nepieciešama projekta iesnieguma 

vērtēšanai, ja to nav iespējams iekļaut projekta iesnieguma veidlapā 

(ja attiecināms)

 projekta budžetā (projekta iesnieguma 3.pielikums) paredzēto 

materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksu aprēķinus 

pamatojošie dokumenti (ja attiecināms)

 pilnvara, iekšējs normatīvais akts vai cits dokuments, kas apliecina 

pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta iesniegumu saistītos 

dokumentus (attiecināms, ja projekta iesniegumu paraksta persona, 

kas nav projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona)

 projekta iesnieguma veidlapas sadaļu vai pielikumu tulkojums (ja 

attiecināms)
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Projektu iesniegumu 

noformēšanas un iesniegšanas 

kārtība (V)

PI sagatavo un 
iesniedz

KP VIS 

Elektroniska 
dokumenta 

veidā

Papīra 
formā

PI noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

PI sadaļas un apakšsadaļas nedrīkst mainīt un dzēst
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Projektu iesniegumu 

noformēšanas un iesniegšanas 

kārtība (VI)

Datorrakstā 
aizpilda PI veidlapu 

un sagatavo 
pielikumus

PI veidlapu un papildus 
iesniedzamos dokumentus 

kopā kā vienu datni 
paraksta ar drošu 

elektronisko parakstu, kas 
satur laika zīmogu

nosūta uz elektroniskā 
pasta adresi: 

cfla@cfla.gov.lv
vai iesniedz 

kompaktdiska vai USB 
formā

Datorrakstā aizpilda 
PI veidlapu un 

sagatavo pielikumus

lapas var drukāt/ kopēt 
abpusēji;

lapas secīgi numurē,  PI 
caurauklo, atbilstoši apliecinot 

lapu skaitu; sagatavo vienu 
orģinālu un identisku 
elektronisko kopiju 

iesniedz personīgi darba dienās 
no plkst. 8:30 līdz 17:00 CFLA 
klientu apkalpošanas centrā –

Meistaru ielā 10, Rīgā vai 
nosūtot pa pastu adresātam: 
Centrālajai finanšu un līgumu 
aģentūrai, Smilšu ielā 1, Rīgā, 

LV-1919

mailto:cfla@cfla.gov.lv


|  16

Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (I)

http://cfla.gov.lv//lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-1-4-atbalsts-

jaunu-produktu-ieviesanai-razosana

Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 

aizpildīšanas 

metodika
(atlases nolikuma 

2.pielikums)

Projektu 

iesniegumu 

vērtēšanas 

kritēriju 

piemērošanas 

metodika 
(atlases nolikuma 

4.pielikums)

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-1-4-atbalsts-jaunu-produktu-ieviesanai-razosana
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Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (II)
1. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

1.1. Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās

izmaksas un plānotie rezultāti (<2000 zīmes>):

Norāda:

 norāda projekta mērķi (īsi);

 iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām, norādot arī nozari, 

kurā darbojas projekta iesniedzējs un kurā plāno īstenot projektu, 

pamatojot tās atbilstību Viedās specializācijas stratēģijai;

 informāciju par plānotajiem rezultātiem;

 sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (norādot finansējuma 

avotus, t.sk. plānoto Eiropas Reģionālās attīstības  fonda atbalsta apjomu);

 kā arī norāda informāciju par projekta ilgumu.

Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais līguma 

par projekta īstenošanu parakstīšanas laiks 

Izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža - pirms 

līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas



Projekta iesnieguma
aizpildīšana (III)

1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums

Mērķis – līdz 400 zīmēm, mērķa pamatojumā:

 jāsniedz kopsavilkums par prasībām, kuras projekta iesniedzējs ir 

definējis eksperimentālajai tehnoloģijai. Papildus tam, pielikumā ir 

jāpievieno detalizētas prasības eksperimentālajai tehnoloģijai 

 jāskaidro, kāpēc projektā plānotā tehnoloģija ir uzskatāma par 

eksperimentālu un kurām MK noteikumu 30.punktā minētajām pazīmēm 

eksperimentālā tehnoloģija atbilst. Jāskaidro, ar ko šī tehnoloģijas atšķirsies no 

tirgū jau pieejamajām

 jāsniedz skaidrojums, kā eksperimentālās tehnoloģijas komponentes vismaz 

20% apmērā atbilst Frascati rokasgrāmatā sniegtajiem skaidrojumiem par 

pilotrūpnīcām

 jāskaidro, kādus testus ir plānots veikt projekta laikā un kādi testi tiks turpināti 

pēc projekta beigām.

Punktā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajam vērtēšanas kritērijam Nr.13, 

vienotajam izvēles kritērijam Nr.2, specifiskajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem Nr.3, Nr.8 un Nr.9, kā arī 

kvalitātes kritērijam Nr.2



1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

N.p.k.
Projekta darbība Projekta darbības apraksts Rezultāts

Rezultāts skaitliskā

izteiksmē

Skaits Mērvienība

1.

Piemēram:

Eksperimentālās 

tehnoloģijas 

izgatavošana, 

uzstādīšana un 

testēšana

1.1.

Piemēram:

Eksperimentālās 

tehnoloģijas 

komponenšu vai 

iekārtu izgatavošana 

atbilstoši definētajām 

prasībām

Jāpamato, ka vismaz 20% no 

eksperimentālās tehnoloģijas 

izmaksām atbilst pētniecības un 

attīstības izmaksām 

eksperimentālajās ražotnēs, kuru 

galvenais mērķis ir pētniecība un 

attīstība, un to izmantošana nav 

komerciāla līdz projekta 

īstenošanas beigām 

1 tehnoloģija

Projekta iesnieguma
aizpildīšana (IV)



Projekta iesnieguma
aizpildīšana (V)

1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

 Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 26.punktā 

noteiktajām atbalstāmajām darbībām: eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošana 

vai iegāde, kā arī uzstādīšana un testēšana reālā ražošanas vidē, veicot 

saimniecisko darbību, līdz tehnoloģiju gatavības līmenim Nr.8, ieskaitot, bet 

nepārsniedzot.

 Projekta īstenošanas laikā veicamas darbības, kas atbilst tehnoloģijas gatavības 

līmenim Nr.4 - 8

 Attiecināmas ir tikai sākotnējo ieguldījumu izmaksas, pētījumu izmaksas nav 

attiecināmas, t.sk. pētniecības un attīstības darbību izmaksas, kuras veiktas, lai 

definētu prasības eksperimentālajai tehnoloģijai.

 Projekta mērķis ir sasniegts un projekts ir pabeigts, kad eksperimentālā tehnoloģija 

ir izgatavota, nogādāta Latvijā, uzstādīta projekta iesniegumā norādītajā projekta 

īstenošanas vietā, ir darba kārtībā un tiek izmantota projektā paredzētās 

saimnieciskās darbības veikšanai, veicot saimniecisko darbību atbilstoši projekta 

iesniegumā paredzētajam



Projekta iesnieguma
aizpildīšana (VI)

Punktā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu specifiskajam atbilstības 

kritērijam Nr.9, kā arī kvalitātes kritērijiem Nr.3.4. un Nr.7.

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem 
projektiem: 

Projekta nosaukums Projekta numurs
Projekta kopsavilkums, 

galvenās darbības

Papildinātības/ 

demarkācijas apraksts

 1.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei 

kompetences centru ietvaros”

 1.1.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Praktiskas ievirzes pētījumi”

 3.3.1. un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķi 

 Eiropas Savienības fondu 2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

projektiem, kurus turpina šī projekta ietvaros. Sniedz informāciju, vai projekta 

iesniedzējs vai tā saistītais komersants 2004.-2006.gada vai 2007.-2013.gada periodā 

ir izstrādājis vismaz vienu jaunu produktu ar Eiropas Savienības vai citu ārvalstu 

finanšu palīdzības instrumentu (projekta iesniegumā) atbalstu, kuru tas plāno ieviest 

ražošanā šī projekta ietvaros



Projekta iesnieguma
aizpildīšana (VII)

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu «Ilgtspējīga attīstība» apraksts

Norāda informāciju ja:

 vismaz vienā projekta iepirkumā ir piemērots vai plānots piemērot zaļā 

iepirkuma principu (vismaz 50% no izmaksām)

 ražošanā tiks ieviesta tehnoloģija vai produkts, kas nodrošina dabas resursu 

efektīvu un lietderīgu izmantošanu, tīrāku ražošanas procesu, samazinot 

izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu

 projekta darbību rezultātā tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai 

esošā stāvokļa saglabāšanās, vai ir noteiktas atbilstošas darbības negatīvās 

ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai

Jāplāno arī atbilstoši sasniedzamie rādītāji projekta iesnieguma 3.4.punktā



Projekta iesnieguma
aizpildīšana (VIII)

3.4. Projektā plānotie horizontālā principa «Ilgtspējīga attīstība» ieviešanai 
sasniedzamie rādītāji

Nr. Rādītāja nosaukums Sākotnējā 
vērtība

Sasniedzamā 
vērtība

Mērvienība Piezīmes

1. Ieguldītais 

finansējums eko-

inovācijās

- Norāda 

summu 

euro

EUR

2. Zaļais iepirkums - Norāda 

summu 

euro

EUR

Informācija par horizontālo prioritāti «Ilgtspējīga attīstība» un uzraudzības rādītājiem 

pieejama VARAM metodikā 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633


Projekta iesnieguma
aizpildīšana (IX)

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana 

pēc projekta pabeigšanas:

 Norāda, kā projekta iesniedzējs nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā 

radīto vērtību uzturēšanu, pēc projekta īstenošanas nodrošinot ražošanas vai 

pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē, kā arī sniedzot 

informāciju par to, ka pēc projekta īstenošanas ieguldījumi tiek iekļauti finanšu 

pārskatos ilgtermiņa ieguldījumu sadaļā

 Norāda, kā projektā radītā eksperimentālā tehnoloģija tiks ieviesta tirgū un 

patentēta (vai un kad tai tiks iegūts cits intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības 

līmenis)

 Ja eksperimentālās tehnoloģijas testēšanai reālā ražošanas vidē, veicot 

saimniecisko darbību, ir nepieciešami vairāk nekā divi mēneši, noslēguma 

pārskatu iesniedz divus mēnešus pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas un 

testus turpina projekta pēcuzraudzības periodā. Līdz ar to, ir jāskaidro, kādus 

testus ir plānots turpināt pēc projekta beigām.

 Iekļauj informāciju par komersantā radīto P&A darba vietu uzturēšanu visā 

projekta pēcuzraudzības periodā.



Projekta iesnieguma
aizpildīšana (X)

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc 

projekta pabeigšanas 

 Norāda, kā projekta iesniedzējs nodrošinās sasniegto rezultātu ilgtspēju -

saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 5.punktu - pēc 

ieguldījuma pabeigšanas ieguldījums paliek atbalstu saņemošajā apgabalā 

vismaz piecus gadus vai vismaz trīs gadus MVU gadījumā

 Jāsniedz skaidrojums par to, kādi finanšu līdzekļi ir projekta iesniedzēja 

rīcībā, lai turpinātu saimniecisko darbību testa režīmā līdz brīdim, kad tiks 

gūta pilnīga pārliecība, ka eksperimentālā tehnoloģija atbilst plānotajiem 

kvalitātes, ražīguma un citiem parametriem, uz kuriem ir balstīts biznesa 

plāns.

 Jāsniedz skaidrojums, no kādiem finanšu avotiem tiks nodrošināta projektā 

sasniegto rādītāju ilgtspēja, ja praksē būs nozīmīgas nobīdes no biznesa 

plāna.
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Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (XI)

1.pielikums – PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS

X: atzīmē plānotās darbības pēc līguma par projekta īstenošanu              

noslēgšanas

P: atzīmē plānotās darbības pirms līguma par projekta īstenošanu              

noslēgšanas

!!! Īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2022.gada 31.decembri un 3 gadus no 

līguma noslēgšanas

!!! Atzīmētajam ar X mēnešos jāsakrīt ar PI 2.3.sadaļā norādīto projekta 

īstenošanas ilgumu, kā arī 1.1.sadaļā norādīto.

Darb

ības

Nr.

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

1. P X X X X X X X X X X
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Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (XII)

2.pielikums – FINANSĒŠANAS PLĀNS

Projekta kopējās 

attiecināmās 

izmaksas
ERAF līdz 35% Privātais 

līdzfinansējums

 izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena 

gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata

 projekta Kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst 3.pielikumā 

“Projekta budžeta kopsavilkums” ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām 

attiecināmajām izmaksām

 viena projekta iesniedzēja saistīto personu grupai maksimāli pieļaujamais 

kopējais ERAF finansējuma apmērs ir 4 000 000 euro

 projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijs Nr.6 paredz punktu 

piešķiršanu par pieprasītās ERAF finansējuma intensitātes samazināšanu
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Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (XIII)

3.pielikums – PROJEKTA BUDŽETA KOPSAVILKUMS

Izmaksu pozīcijas nosaukums
Dau

dzu

ms

Mēr

vienī

ba**

*

Projekta 

darbības 

Nr.

Izmaksas KOPĀ t.sk.

PVN

attiecināmās EUR %

6.2. Aprīkojuma un iekārtu izmaksas - - -

6.2.1. Eksperimentālās tehnoloģijas 

komponentes vai iekārtas (izgatavotas 

pēc projekta iesniedzēja definētajām 

prasībām)
6.2.1. Eksperimentālās tehnoloģijas 

komponentes vai iekārtas (izvēlētas no 

tirgū jau nopērkamajām)
8. Patenti, licences u.tml.
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Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (XIV)

3.pielikums – PROJEKTA BUDŽETA KOPSAVILKUMS

 projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu “Projekta

budžeta kopsavilkums”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus

 Ja projekta iesniedzējs projektā plāno piesaistīt ārpakalpojuma sniedzēju vai

piegādātāju projekta īstenošanai tad, saskaņā ar MK noteikumu 19.punktā

noteikto projekta iesniegumā, atsevišķi jāizdala, kuras eksperimentālās

tehnoloģijas komponentes vai iekārtas izgatavos pēc projekta iesniedzēja

definētajām prasībām

 Ja projekta iesniedzējs pats izgatavo vai komplektē un uzstāda eksperimentālo

tehnoloģiju tad, saskaņā ar MK noteikumu 20.punktu, projekta iesniegumā

atsevišķi jāizdala, kuras eksperimentālās tehnoloģijas komponentes vai iekārtas

izgatavos projekta iesniedzējs vai arī tās izgatavos pēc projekta iesniedzēja

definētajām prasībām

 Par nepamatotām izmaksām tiek uzskatītas to ieguldījumu izmaksas, kuru

nepieciešamība projekta īstenošanai nav tehnoloģiski un finansiāli pamatota



Biznesa plāna aizpildīšana (I)

 Saskaņā ar MK noteikumu 12.punktu projekta iesniedzējam kopā ar

projekta iesniegumu ir jāsagatavo un jāiesniedz biznesa plāns

 Norādītais tiks vērtēts specifiskā atbilstības kritērija Nr.4 un vienotā

izvēles kritērija Nr.2, kā arī citu vērtēšanas kritēriju ietvaros (norādītā

informācija par kritērijiem, uz kuru vērtēšanu attiecas konkrētā

punktā norādītā informācija indikatīva, jo vērtēšanā tiks ņemta vērā

visā projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija)

 Biznesa plānu veido, balstoties uz teorētiskiem aprēķiniem un

pieņēmumiem

 Biznesa plāna aizpildīšanas norādes ar atsaucēm uz attiecīgajiem

vērtēšanas kritērijiem norādītas projektu iesniegumu atlases

nolikuma 2.pielikumā



Biznesa plāna aizpildīšana (II)

I KOMERSANTA PAŠREIZĒJAIS STĀVOKLIS

1. Vispārējā informācija par komersantu

2. Komersanta vadība

II PROJEKTA APRAKSTS

3. Projekta mērķis un izvēlētā risinājuma pamatojums

4. Projekta attiecināmās izmaksas

5. Projekta īstenošanas apraksts

6. Projekta rezultāts

7. Projekta rezultātā ražoto produktu un sniegto 

pakalpojumu apraksts un projekta ilgtspējas nodrošināšana



Biznesa plāna aizpildīšana (III)

8. Projekta ietekme uz komersanta pētniecības un 

attīstības kapacitāti

9. Sadarbības veicināšana starp nozaru komersantiem un 

citām nozares institūcijām

10. Tirgus un nozares analīze – šajā sadaļā apraksta 

pieņēmumus, uz kuriem balstās finanšu aprēķini, kas ir 

atspoguļoti 11.nodaļā

11. Projekta finansiālais pamatojums (lai nodalītu projekta 

finanšu plūsmu, finanšu aprēķini jāveic visam komersantam 

ar projektu un bez projekta)

12. Pielikumi
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Projektu iesniegumu vērtēšana

PI iesniegšana

PI vērtēšana un SI lēmuma 

pieņemšana
līdz 3 mēnešiem

Precizēta PI sagatavošana un 

iesniegšana
10 darba dienu laikā

Lēmums par PI 

apstiprināšanu
Lēmums par PI 

apstiprināšanu ar 

nosacījumu

Precizējumu PI vērtēšana un SI 

lēmuma/ atzinuma pieņemšana

Līguma par projekta īstenošanu 

slēgšana

Lēmums par 

PI noraidīšanu
Atzinums par 

nosacījumu izpildi

Lēmums par 

PI noraidīšanu

Vērtēšanas laikā nav pieļaujams iesniegt papildus dokumentus vai 

informāciju par projektu!



Plānotais vērtēšanas laika 

grafiks

 12.07.2016. – 12.09.2016. projektu iesniegumu 

iesniegšana

 13.09.2016. – 13.12.2016. projektu iesniegumu 

vērtēšana un lēmumu nosūtīšana

 Ja lēmumi ar nosacījumiem, tad decembra beigās/ 

janvāra sākumā nosacījumu izpilde

 2017.gada janvārī/februārī nosacījumu izpildes 

vērtēšana un atzinumu nosūtīšana

 2017.gada februārī/martā līgumu par projekta 

īstenošanu noslēgšana

34



Lēmumi ar nosacījumu (I)

Lēmumi ar nosacījumu tiek pieņemti, ja projekta iesniegums neatbilst 

vismaz vienam precizējamam vērtēšanas kritērijam.

Vērtēšanas kritēriji iedalās:

1) Vienotie kritēriji, no kuriem neprecizējami:

 Nr.1 «Projekta iesniedzējs atbilst MK noteikumos projekta 

iesniedzējam izvirzītajām prasībām»

 Nr.2 «Projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta datorrakstā»

2) Vienotie izvēles kritēriji, no kuriem neprecizējami:

 Nr. 1 «Projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis saimnieciskās 

darbības veicējs, kā arī tas neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās 

darbības veicēja statusam saskaņā ar MK noteikumiem»

35



Lēmumi ar nosacījumu (II)

3) Specifiskie atbilstības kritēriji, no kuriem neprecizējami:

 Nr.1 «Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas 

pašu kapitāls ir vismaz 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām»

 Nr.3 «Nozare, kurā tiks īstenots projekts, nav MK noteikumos par aktivitātes 

īstenošanu noteiktā neatbalstāmā nozare»

 Nr.4 «Projekta iesniedzējs ir iesniedzis biznesa plānu un tas ietver visas 

biznesa plāna sadaļas»

 Nr.5 «Projekta iesniedzējs kopā ar projekta iesniegumu ir iesniedzis 

sadarbības iestādē Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes izsniegtu 

pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstuli četru procentu vērtībā 

no pieprasītā publiskā finansējuma, kas nodrošina garantijas izmaksu MK 

noteikumu norādītajos gadījumos»

36



Lēmumi ar nosacījumu (III)

Specifiskie atbilstības kritēriji, no kuriem neprecizējami:

 Nr. 7 «Projekts atbilst valsts atbalsta prasībām, kas ietvertas MK 

noteikumos (šajā kritērijā tiek vērtēta nozares atbilstība valsts 

atbalsta normām un darbību atbilstība valsts atbalsta normām)»

 Nr. 8 «Projekta iesniegumā ir apliecināts, ka projekta īstenošanas 

laikā vai projekta uzraudzības periodā projekta iesniedzējs radīs 

vismaz vienu jaunu produktu un to ieviesīs ražošanā»

 Nr. 11 «Projektu ir plānots īstenot RIS3 jomās vai citās jomās, kas 

noteiktas, ņemot vērā RIS3 monitoringa rezultātus»

37

Projekta iesniedzējam jāveic tikai tie precizējumi, kas noteikti 

lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu!



Lēmumi ar nosacījumu (IV)

4) Kvalitātes kritēriji, no kuriem izslēdzoši:

 Nr.1 «Projekta ieguldījums RIS3 rādītāja „Produktivitātes pieaugums” 

sasniegšanā - projekta iesniedzēja vidējie darba ņēmēju mēneša darba 

ienākumi līdz projekta iesniegšanai» – jāsaņem vismaz 1 p.

 Nr.2 «Projekta ieguldījums RIS3 rādītāja „Augsto un vidēji augsto tehnoloģiju 

nozaru īpatsvars Latvijas preču eksportā” sasniegšanā (projekta īstenošanas 

nozare)» – jāsaņem vismaz 3 p.

 Nr.3.1. «Plānotie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā» – jāsaņem vismaz 5 p.

 Nr.3.2. «Pieredze P&A darbu veikšanā» – jāsaņem vismaz 1 p.

 Nr.3.3. «Komersantā radītās P&A darba vietas» – jāsaņem vismaz 1 p.

 Nr.4 «Projekta gatavības pakāpe» – jāsaņem vismaz 1 p.

 Nr.5 «Projekta iesniedzēja pieredze» – jāsaņem vismaz 1 p.

Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas, projektu iesniegumi tiek sarindoti 

atbilstoši saņemtajiem punktiem prioritārā secībā 38



Biežāk pieļautās nepilnības (I)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

5. Projekta iesnieguma 

oriģinālam ir dokumenta 

juridiskais spēks

• projekta iesniegumu nav

parakstījusi paraksttiesīgā

persona/nav iesniegts 

pilnvarojums

6. Projekta iesnieguma 

veidlapa ir pilnībā aizpildīta 

(…) ir pievienoti visi  

projektu iesniegumu atlases 

nolikumā noteiktie 

iesniedzamie dokumenti 

(…)

• nav pievienoti visi obligāti 

pievienojamie pielikumi

• nav pilnībā aizpildīta projekta 

iesnieguma veidlapa/ atsevišķas 

tās sadaļas (visbiežāk 2.5.sadaļa)

39



Biežāk pieļautās nepilnības (II)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

11. Projekta iesniegumā

iekļautās kopējās

projekta

attiecināmās

izmaksas, plānotās

atbalstāmās

darbības un

izmaksu pozīcijas

atbilst MK

noteikumos par

specifiskā atbalsta

mērķa īstenošanu

noteiktajām (…)

• nav norādīti vai nekorekti norādīti projekta 

darbību Nr. (PI 3.pielikumā)

• nav summas apakšpozīcijās vai nesakrīt 

ar virspozīcijas summu

• iekļautas MK noteikumiem/vadlīnijām 

neatbilstošas izmaksas
• neprecizitātes procentuālajā sadalījumā 

atbilstoši noteiktajai intensitātei (PI 

2.pielikumā)

• aritmētiskas kļūdas un pilnībā neaizpildīta 

informācija 2. un 3.pielikumā

• nepareizi aprēķinātas PVN summas 

(pārsniedz 21%)
40



Biežāk pieļautās nepilnības (III)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

12. Projekta īstenošanas

termiņi atbilst MK

noteikumos par

specifiskā atbalsta

mērķa īstenošanu

noteiktajam projekta

īstenošanas periodam

• norādīts savstarpēji nesaskaņots 

projekta īstenošanas laiks 1.pielikumā,

1.1.sadaļā un 2.3.sadaļā

• 1.5.sadaļā norādīto darbību aprakstos 

vai citur projektā pretrunīga 

informācija ar 1.pielikumā norādīto 

darbību īstenošanas ilgumu pa 

ceturkšņiem

41



Biežāk pieļautās nepilnības (IV)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

14. Projekta iesniegumā 

plānotie sagaidāmie 

rezultāti un uzraudzības 

rādītāji:

1.14.1. ir precīzi 

definēti;

1.14.2. ir pamatoti;

1.14.3. ir izmērāmi;

1.14.4. sekmē MK 

noteikumos noteikto 

rādītāju sasniegšanu

• rezultāti 3.pielikumā pretrunīgi ar 

1.5.sadaļā sniegto informāciju

• apakšdarbībām nav definēti rezultāti 

un rezultātu skaitliskā izteiksme

• apraksta informācija nesaskan ar 

norādīto rezultātu

• neprecīzi aizpildīta projekta 

iesnieguma 1.6. sadaļa par 

uzraudzības rādītājiem/nav pamatota 

sasaiste ar 1.5.sadaļā norādītajiem 

rezultātiem

• rezultāti nav izmērāmi un pamatoti
42



Biežāk pieļautās nepilnības (V)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

15. Projekta iesniegumā 

plānotās projekta 

darbības:

1.15.1. atbilst MK 

noteikumos noteiktajam 

un paredz saikni ar 

attiecīgajām 

atbalstāmajām darbībām;

1.15.2. ir precīzi 

definētas un pamatotas, 

un tās risina projektā 

definētās problēmas

• nav saskaņota informācija par 

plānotajām darbībām visā projekta 

iesniegumā

• kāda darbība/apakšdarbība neatbilst 

MK noteikumiem

• neprecīzi formulēti darbību 

nosaukumi, neatbilst aprakstam

• darbību aprakstos norādīta 

nepilnīga informācija, kas nepamato 

darbības nepieciešamību

43



Biežāk pieļautās nepilnības (VI)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

16. Projekta iesniegumā 

plānotie publicitātes un 

informācijas 

izplatīšanas pasākumi 

(…)

• nesaskan aprakstā un skaitliskā 

izteiksmē norādītās vērtības

• norādītā informācija neatbilst 

publicitātes vadlīnijām/MK 

noteikumiem

• nav norādīta visa nepieciešamā 

informācija

17. Projekta iesniegumā ir 

identificēti, aprakstīti un 

izvērtēti projekta riski

(…)

• nav norādīta riska iestāšanās 

varbūtība/ietekme

• riska novēršanas/mazināšanas 

pasākumos norādītā informācija 

neattiecas uz konkrēto projektu
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JAUTĀJUMI UN DISKUSIJA

Jautājumus par projekta iesnieguma 

sagatavošanu var uzdot nosūtot uz 

elektroniskā pasta adresi atlase@cfla.gov.lv

tālrunis: 66950047
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Madara Dambe-Krastkalne

Projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

madara.dambe-krastkalne@cfla.gov.lv, 26017756

2016.gada 21.jūlijs

Rīga, CFLA 

Paldies par 
uzmanību!
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