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 Projektu iesniegumu vērtēšanai tiek izveidota 
projektu iesniegumu vērtēšanas komisija,

 Vērtēšanas komisijas locekļi:

 Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji,

 Veselības ministrijas pārstāvis,

 Zemkopības ministrijas pārstāvis,

 Ekonomikas ministrijas pārstāvis,

 CFLA kā sadarbības iestādes pārstāvji,

 Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes 
pārstāvis novērotāja statusā.
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 Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar 
vērtēšanas komisijas nolikumu

 Katrs vērtēšanas komisijas loceklis paraksta 
konfidencialitātes un objektivitātes apliecinājumu,

 Vērtēšanas komisija veic projektu iesniegumu 
izvērtēšanu atbilstoši vienotajiem un 
specifiskajiem izvērtēšanas kritērijiem,

 Vērtēšanas procesā vērtētāji izmanto projektu 
iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas 
metodiku,

 Katru projekta iesniegumu izvērtē vismaz divi 
vērtētāji.
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 Projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši kvalitātes 
kritērijiem veic neatkarīgi Eiropas Komisijas eksperti,

 EK eksperti tiek piesaistīti, izvērtējot to atbilstību 
sekojošiem kritērijiem:

 Ekspertam ir doktora zinātniskais grāds,

 Eksperta zinātniskā kvalifikācija atbilst konkrētā 
projekta iesnieguma zinātnes nozarei vai 
apakšnozarei,

 Ekspertam ir atbilstoša profesionālā pieredze un 
kompetence,

 Katru projekta iesniegumu vērtē divi EK eksperti,

 Iespēju robežās vienas zinātnes 
nozares/apakšnozares EK eksperti tiks iesaistīti 
vairāku projektu iesniegumu vērtēšanā,

 EK eksperti tiks nodrošināti ar nepieciešamo 
normatīvo regulējumu un saistošajiem dokumentiem,
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 Pēc abu ekspertu neatkarīgās projekta 
iesnieguma izvērtēšanas tiek sagatavots 
konsolidētais vērtējums,

 Konsolidēto vērtējumu apstiprina abi eksperti,

 EK ekspertu sniegtais vērtējums vērtēšanas 
komisijas sēdē nevar tikt mainīts vai precizēts, 

 Vērtēšanas komisijas locekļi vērtēšanas komisijas 
sēdē apspriež vienoto un specifisko atbilstības 
kritēriju vērtējumu,
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 Sākotnēji tiek izvērtēta projekta iesnieguma 
atbilstība vienotajiem noraidāmajiem kritērijiem 1.1., 
1.2.,

 Ja projekta iesniegums atbilst kritērijiem 1.1. un 
1.2., tiek vērtēta tā atbilstība kritērijam 2.1.,

 Ja projekta iesniegums kvalitātes vērtējumā 
nesasniedz kvalitātes slieksni, tā vērtēšanu 
neturpina,

 Vērtēšanu atbilstoši kritērijam 4.1. veic vērtēšanas 
komisija,

 Pēc vērtēšanas projekti tiek sarindoti prioritārā secībā, 
atbilstoši saņemtajiem punktiem,

 Atsevišķi tiek ranžēti ar saimniecisko darbību saistīti un 
ar saimniecisko darbību nesaistīti projektu iesniegumi,
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 Atbalstu pirmkārt sniedz projekta iesniegumam 
ar augstāko punktu skaitu, 

 Ja vairākiem projektu iesniegumiem piešķirts 
vienāds punktu skaits, priekšroka ir: 

projekta iesniegumam, kurš kvalitātes 
kritērijā «Izcilība» ir saņēmis augstāko 
punktu skaitu,

 Projekta iesniegumam, kura rezultāti tieši 
sekmē Latvijas inovācijas kapacitātes 
palielināšanos.
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 Sadarbības iestāde izdod lēmumu par katra projekta 
iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu 
vai noraidīšanu,

 Ja projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu, 
lēmumā norāda nepieciešamos precizējumus un termiņu, 
kurā precizējumi jāveic,

 Pēc precizētā projekta iesnieguma saņemšanas 
vērtēšanas komisija veic precizētā projekta iesnieguma 
vērtēšanu,

 Balstoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, sadarbības 
iestāde izdod atzinumu par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu vai noraidīšanu.
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Paldies par uzmanību!


