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Plānotais vērtēšanas laika
grafiks
• 21.11.2017. – 12.04.2018. projektu iesniegumu iesniegšana
• 13.04.2018. – 13.07.2018. projektu iesniegumu vērtēšana un
lēmumu nosūtīšana
• Līgumu slēgšana no 16.07.2018. (ja nav nepieciešams
izpildīt nosacījumus Lēmumā par projekta apstiprināšanu
ar nosacījumu)
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BŪTISKĀKIE grozījumi atlases nolikumā
• 13.punktā noteikti konkrēti dokumenti, kam nav
nepieciešams tulkojums.
NB! Obligāti tulkojumi nav jāpievieno, izņemot, ja kāds no projekta iesnieguma
pielikumiem ir citā valodā (ne latviešu vai angļu valodā).

• 28.punkts atrunā vērtēšanas kārtību (t.i., sākotnēji
tiek vērtēti noraidāmie kritēriji, bet tikai pēc tam
precizējamie).
• 36.punkts atrunā projektu iesniegumu ranžēšanu
gadījumos, ja projektu iesniegumu vērtējumos tiek
iegūts vienāds punktu skaits.

BŪTISKĀKIE grozījumi vērtēšanas kritēriju
metodikā

VIENOTIE KRITĒRIJI (I)
Nr.1 - ATBILSTĪBA
•

Vērtējums ir “Nē” un projektu noraida, ja (atbilst vienam vai vairākiem parametriem):

-

Projektā ir paredzēta ražošanas jaudas palielināšana vai pakalpojumu spēju uzlabošana,
kas nav saistīta ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā;

-

Projekta ietvaros paredzētais jaunais produkts ir ieviests projekta iesniedzēja ražošanā
iepriekš;

-

Projekta ietvaros paredzētais jaunais produkts nav ekonomiski pamatots;

-

Projektā ir paredzēta iekārtas pielāgošana. Iekārtu pasūta ražotāja definētu parametru
robežās vai pielāgojumi nemaina iekārtas darbības tehnoloģisko procesu un saražoto
gala produktu;

-

Projekta iesniedzējs nav apzinājis iekārtas, kas ir pieejamas tirgū, un tirgū ir pieejamas
iekārtas, kas atbilst projekta iesniedzēja definētajām prasībām.

VIENOTIE KRITĒRIJI (II)
Nr.3 - KAPACITĀTE
• Ja projekta iesniegumā norādītā informācija pilnībā
vai daļēji neatbilst minētajām prasībām, projekta
iesniegumu novērtē ar «Jā, ar nosacījumu» un
izvirza nosacījumu iesniegt papildinošu informāciju
par projekta iesniedzēja administrēšanas, īstenošanas
vai finanšu kapacitāti projekta īstenošanai, ciktāl tas
nav pretrunā ar kvalitātes kritērija Nr.4 apakškritērijā
Nr.4.2. noteiktajām prasībām par kopā ar projekta
iesniegumu iesniedzamajiem dokumentiem, lai
sasniegtu minimālo nepieciešamo punktu skaitu šajā
kritērijā.

VIENOTIE KRITĒRIJI (III)
Nr.6 – IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Vērtējums ir “Jā”, ja: /../
• 5.pielikums – veidlapa “Eksperimentālās tehnoloģijas
komponenšu vai iekārtu ražotāja vai uzstādītāja
apliecinājums” (ja ir zināms konkrēts ražotājs vai
uzstādītājs, vai, ja projekta iesniedzējs pats izgatavo,
vai komplektē un uzstāda eksperimentālo tehnoloģiju.
Ja nav zināms konkrēts ražotājs vai uzstādītājs, tad
apliecinājums tiek iesniegts tiklīdz ir noslēdzies
iepirkums un ir zināms konkrēts ražotājs vai
uzstādītājs).

VIENOTIE KRITĒRIJI (IV)
14.punkts viens vai vairāki no šādiem finansējumu pieejamību
apliecinošajiem dokumentiem (ja attiecināms):
a. līgums, kas noslēgts ar Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā
reģistrētu kredītiestādi, par projekta īstenošanai nepieciešamā aizdevuma
piešķiršanu vismaz 50 % apmērā no projekta kopējām izmaksām;
b. līgums, kas noslēgts ar saistīto uzņēmumu par projekta īstenošanai
nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, ja šī saistītā uzņēmuma pēdējā
noslēgtajā gada pārskatā vai operatīvajā finanšu pārskatā, kuru
apstiprinājis zvērināts revidents, norādītais pašu kapitāls veido vismaz
100 % no projekta kopējām izmaksām;
c. projekta iesniedzēja valdes lēmums par projekta īstenošanai nepieciešamā
finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem, ja projekta iesniedzēja
pēdējā noslēgtajā gada pārskatā vai operatīvajā finanšu pārskatā, kuru
apstiprinājis zvērināts revidents, norādītais pašu kapitāls veido vismaz
100 % no projekta kopējām izmaksām;

VIENOTIE KRITĒRIJI (V)
18.punkts - 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 vai
saistītie uzņēmumi ir ārvalstīs reģistrēta juridiska
persona, ja projekta iesniedzējs un saistītie
uzņēmumi veido konsolidēto gada pārskatu;

VIENOTIE IZVĒLES KRITĒRIJI (I)
Nr.2 – FINANŠU APRĒĶINI
•

Vērtējums “Jā, ar nosacījumu”, ja projekta iesniedzējam jāveic noteiktas
darbības, lai projekta iesniegums pilnībā atbilstu projektu iesniegumu
vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot, proti, tas attiecas
uz gadījumiem, kad projekta iesniegumā konstatētas nebūtiskas
neprecizitātes un nebūtu samērīgi projekta iesniegumu noraidīt.

•

Ja precizējot projekta iesniegumu tiek mainīta tā būtība, ja tajā tiek
iekļautas papildu atbalstāmās darbības un papildu izmaksas vai gluži pretēji
– svītrotas, ja iesniegtais projekta iesniegums neatbilst specifiskā atbalsta
mērķim, projekta iesniegumu noraida atbilstoši Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda
vadības likuma 25.panta (3) daļas 2) punktam.

VIENOTIE IZVĒLES KRITĒRIJI (II)
Nr.2.4. – FINANŠU ILGTSPĒJA
• Uzņēmuma vidējais NETO apgrozījums VS

Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja
saistīto uzņēmumu grupas vidējais NETO
apgrozījums
• Izvērtē ne tikai informāciju noslēgtajos gada
pārskatos, bet arī to, kas ir zvērināta
revidenta apstiprinātu operatīvā finanšu
pārskata periodu

SPECIFISKIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
Nr.7 – INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

• EEZ valstīs reģistrēts patents VS
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ir
jānodrošina valstīs, kurās ir attīstīta
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības
sistēma un potenciāls tirgus jaunajam
produktam (piemēram, Eiropas Savienība,
Amerikas Savienotās Valstis, Japāna).

KVALITĀTES KRITĒRIJI (I)
Nr.1. – VIDĒJIE DARBA ŅĒMĒJU IENĀKUMI

• Projekta iesniedzēja darba ņēmēju vidējie darba
ienākumi tiek vērtēti, ņemot vērā projekta iesniedzēja
darba ņēmēju mēneša vidējos darba ienākumus (euro)
2017.gada 1., 2. un 3.ceturksnī (dati pieejami Valsts
ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) datu bāzes
sistēmā) un salīdzināti ar VID tīmekļa vietnē
publicētajiem iekšzemes nodokļu maksātāju – darba
devēju – nodarbināto darba ņēmēju mēneša vidējiem
darba ienākumiem nozarē, atbilstoši NACE2.red.
klasifikācijas divu zīmju līmenim.

KVALITĀTES KRITĒRIJI (II)
• Jaunizveidotiem komersantiem darba ņēmēju vidējie
darba ienākumi tiek vērtēti, ņemot vērā VID datu
bāzes sistēmā pieejamos projekta iesniedzēja darba
ņēmēju mēneša vidējos darba ienākumus (euro), kas
tiek salīdzināti ar VID tīmekļa vietnē publicētajiem
iekšzemes nodokļu maksātāju – darba devēju –
nodarbināto darba ņēmēju mēneša vidējiem darba
ienākumiem nozarē, atbilstoši NACE 2.red.
klasifikācijas divu zīmju līmenim 2017.gada 1., 2. un
3.ceturksnī.

KVALITĀTES KRITĒRIJI (III)
Nr.4 – GATAVĪBAS PAKĀPE
• Ja projekta iesniedzējs iesniedz vairākus projekta
pieteikumus, tad projekta iesniedzēja finanšu
kapacitāte un projekta gatavības pakāpe tiks vērtēta
kopsakarībās.

KVALITĀTES KRITĒRIJI (VI)
Nr.4.1 – FINANŠU KAPACITĀTES GATAVĪBA
•

Ja nav nepieciešams aizdevums projekta īstenošanai, tad kopā ar projekta
iesniegumu ir jāiesniedz, viens no zemāk minētajiem dokumentiem vai minēto
dokumentu kombinācija, nepārsniedzot katra iesniedzēja pēdējā noslēgtajā
gada pārskatā vai operatīvā finanšu pārskatā, kuru apstiprinājis zvērināts
revidents, norādītā pašu kapitāla apmēru:
- līgums, kas noslēgts ar saistīto uzņēmumu par projekta īstenošanai
nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, ja šī saistītā uzņēmuma pēdējā
noslēgtajā gada pārskatā, vai operatīvajā finanšu pārskatā, kuru apstiprinājis
zvērināts revidents, norādītais pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta
kopējām izmaksām;
- projekta iesniedzēja valdes lēmums par projekta īstenošanai nepieciešamā
finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem, ja projekta iesniedzēja pēdējā
noslēgtajā gada pārskatā, vai operatīvajā finanšu pārskatā, kuru apstiprinājis
zvērināts revidents, norādītais pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta
kopējām izmaksām;

KVALITĀTES KRITĒRIJI (V)
Nr.5 – IESNIEDZĒJA PIEREDZE
• Projekta iesniedzēja pieredzi vērtē ņemot projekta iesniedzēja un
tā saistīto uzņēmumu
pēdējo trīs noslēgto gadu vidējo
apgrozījumu, kuru iegūst no attiecīgo apstiprināto gada pārskata
datiem – pozīcija «Neto apgrozījums», kas pieejami datu bāzēs,
attiecībā pret projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Gadījumā, ja projekta iesniedzējam
un tā saistītajiem
uzņēmumiem (ja attiecināms) nav 3 noslēgto gadu, tad attiecīgo
kritēriju izvērtē pret vidējo neto apgrozījumu faktiski noslēgtajos
gados. Ja, lai apliecinātu neto apgrozījumu pārskata periodā, par
kuru vēl nav noslēgts gada pārskats, ir iesniegts zvērināta
revidenta apstiprināts operatīvais finanšu pārskats par 12 mēnešu
periodu, tad tiek ņemti vērā arī operatīvajā finanšu pārskatā
norādītie dati.

Paldies par
uzmanību!

2018.gada 13.marts
Rīga, CFLA

