
Atbalsta programmas “ZĪLE INOVĀCIJĀM”
PIETEIKUMA VEIDLAPA

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR INOVĀCIJU PROJEKTU UN PIETEICĒJU

Projekta nosaukums:

Dati par pieteikuma iesniedzēju:
Nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Reģistrēšanas datums:
PVN reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
Kontakttālrunis:
E-pasts saziņai:
Darbības pamatnozare pēc NACE
klasifikatora:
Vai pretendents var atgūt
pievienotās vērtības nodokli
atbilstoši normatīvajiem aktiem par
pievienotās vērtības nodokli:

Norādīt “Var atgūt PVN” vai “Nevar atgūt PVN”

Pieteikuma iesniedzēja vispārīgs
raksturojums (uzņēmuma mērķi,
produkti, līdzšinējā darbība un
rezultāti):

Ne vairāk kā 2000 zīmes

Pieteikuma iesniedzēja
informācija par darbinieku, kuri
deklarēti Valmieras novadā,
skaitu:

Ne vairāk kā 200 zīmes.

Pieteikuma iesniedzēja apliecinājumi
1. Pieteikuma iesniedzēja plānotā saimnieciskā darbība nav saistīta ar kādu

no jomām, kas minētas Eiropas Komisijas regulas 1407/2013 1. panta 1.
punkta d) un e) apakšpunktos.

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”

2. Pieteikuma iesniedzēja juridiskā adrese uz pieteikuma iesniegšanas brīdi
ir reģistrēta Valmieras novadā,
vai
pieteikuma iesniedzējs gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta
piešķiršanu, pirms finansējuma pirmās daļas saņemšanas reģistrēs
juridisko adresi Valmieras novadā.

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”

3. Pieteikuma iesniedzējs darbojas vai plāno darboties Valmieras novadā un
inovāciju izstrādi, testēšana un/vai ieviešanu veiks Valmieras novadā.

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”

4. Pieteikuma iesniedzējs uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nodarbina ne
mazāk kā vienu vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus Valmieras novadā
deklarētu darbinieku,

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”
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vai
pieteikuma iesniedzējs gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta
piešķiršanu, pirms finansējuma pirmās daļas saņemšanas nodarbinās
vismaz vienu Valmieras novadā deklarētu darbinieku uz projekta
īstenošanas laiku, bet ne mazāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem.

5. Pieteikuma iesniedzējam nav ar tiesas spriedumu pasludināts
maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās
aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas
tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav
piemērota sanācija vai mierizlīgums un nav izbeigta saimnieciskā
darbība, vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai
tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”

6. Pieteikuma iesniedzējs uz pieteikuma iesniegšanas brīdi pilnā apmērā un
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos ir samaksājis nodokļus un citus
valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus (parādu summa
līdz EUR 150 netiek ņemta vērā).

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”

7. Pieteikuma iesniedzējs neveic saimniecisko darbību kādā no šīm
nozarēm:

 azartspēļu nozarē (NACE 2.red. R sadaļas «Māksla, izklaide un
atpūta» 92.nodaļa «Azartspēles un derības»);

 alkoholisko dzērienu tirdzniecības nozarē (NACE 2. redakcijas
grupā 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" iekļautā alkoholisko
dzērienu vairumtirdzniecība un grupā 47.25 "Alkoholisko un citu
dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos" iekļautā
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība);

 ieroču un munīcijas tirdzniecības nozarē (NACE 2. redakcijas
grupā 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos" iekļautā ieroču un munīcijas
mazumtirdzniecība);

 nozarēs, kas minētas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1.panta
1.punkta a), b) un c) apakšpunktos.

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”

8. Pieteikuma iesniedzējs nav saņēmis un nesaņems de minimis vai citu
atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros
no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, un
nodrošina, ka netiek pārsniegts maksimālais de minimis atbalsta apjoms,
atbilstoši Komisijas regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem.

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”

9. Pieteikuma iesniedzējs ievērojis un nav pārkāpis jebkura cita
finansējuma saņemšanas nosacījumus.

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”

10. Pieteikuma iesniedzējs nav izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kura
rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu
intereses, un komersantam vai biedrībai saskaņā ar Krimināllikumu nav
piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”

11. Pieteikuma iesniedzējs no atbalsta programmas neparedz segt
izmaksas, kas ir radušās pirms Līguma par finansējuma piešķiršanu
noslēgšanas.

Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”
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INOVĀCIJU PROJEKTA APRAKSTS

Projekta mērķis, būtība, fāzes (ja
attiecināms), unikalitāte un
sagaidāmais rezultāts:

Ne vairāk kā 2000 zīmes

Atbilstība inovāciju tipam/-iem
(saskaņā ar nolikuma 25.8. punktu)
un inovācijas līmenis:

Inovācijas līmenis: uzņēmuma, pašvaldības, Latvijas, Eiropas
vai pasaules. Ne vairāk kā 500 zīmes

Projekta nozīme pieteikuma
iesniedzēja attīstībai, izaugsmei:

Ne vairāk kā 1000 zīmes

Projekta rezultāta komercializācijas
potenciāls:

Ne vairāk kā 1000 zīmes

Projekta rezultāta eksporta
potenciāls:

Ne vairāk kā 1000 zīmes

Projekta potenciāls radīt jaunas,
ekonomiski pamatotas darba
vietas:

Ne vairāk kā 500 zīmes

Vai projekta ietvaros nepieciešama
un/vai paredzēta sadarbība ar
publisko sektoru, īpaši Valmieras
novada pašvaldību:

Ne vairāk kā 500 zīmes

Vai projekta ietvaros paredzēta
sadarbība ar Vidzemes Augstskolu
un/vai Valmieras tehnikumu, un/vai
Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskolu (prototipa izstrādē,
pētniecībā, inovāciju ieviešanā
u.c.):

Ne vairāk kā 500 zīmes

Vai uzņēmumam ir sociālā
uzņēmuma statuss:

Jā / Nē

Vai projekts paredz noderīgumu
un/vai ieguldījumu pašvaldības,
pašvaldības vai valsts iestādes, vai
pašvaldības komersanta funkciju
veikšanai un pakalpojumu
pilnveidošanai, īpaši Valmieras
novadam:

Ne vairāk kā 500 zīmes

Vai un kādu ieguvumu projekts
sniedz vai potenciāli varētu sniegt
Valmieras novada iedzīvotājiem,
ekonomiskajai izaugsmei un jaunu
darba vietu radīšanai.

Ne vairāk kā 1000 zīmes

Projekta ilgtspējīgums (projekta
rezultātu izmantošana vismaz divu
nākamo gadu laikā un projekta
atbilstība zaļajam kursam, aprites
ekonomikas principiem un tml.):

Ne vairāk kā 1000 zīmes

Projekta ieviešanas riski un to
novēršanas metodes:

Ne vairāk kā 1000 zīmes

Cita svarīga informācija: Ne vairāk kā 1000 zīmes



INOVĀCIJU PROJEKTA PLĀNOTO IZMAKSU TĀME

Summas norādāmas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja projekta pieteicējs nevar atgūt PVN atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Summas norādāmas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ja projekta pieteicējs var atgūt PVN atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Plānoto projektu un tā izmaksas vēlams sadalīt vismaz divās projekta fāzēs, norādot fāzes periodu nedēļās vai mēnešos.

Nr.

Izdevumu apraksts
(izmaksu veids, preces

vai pakalpojuma
nosaukums)

1.projekta
fāzes

summa,
EUR

2.projekta
fāzes

summa,
EUR

3.projekta
fāzes

summa,
EUR

Kopā, EUR
Izdevumu nepieciešamības un lietderības
pamatojums projekta mērķu sasniegšanai

Periods Periods Periods
1. Darba samaksa, t.sk., visi

nodokļi
0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Komandējumu un

dienesta braucienu
izdevumi

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Instrumenti, iekārtas,

aprīkojums, materiāli
0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Ārējie pakalpojumi

(pakalpojumu un/vai
uzņēmumu līgumi)

0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Citi projektam atbilstoši

izdevumi
0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. 0,00 0,00 0,00 0,00

Kopā pavisam, EUR: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Apliecinājums:

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Atbildīgā persona:

(vārds, uzvārds) (paraksts)

(amats) (datums)


