Atbalsta programma Valmieras MVU stiprināšanai
PIETEIKUMA VEIDLAPA
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA STIPRINĀŠANAS 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:
Pieteikuma iesniedzēja
raksturojums (uzņēmuma
mērķi, produkti, līdzšinējā
darbība un rezultāti):

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

Ne vairāk kā 1300 zīmes

Pieteikuma iesniedzēja apliecinājumi
1.
Pieteikuma iesniedzēja plānotā saimnieciskā darbība nav saistīta ar
kādu no darbībām, kas minētas Eiropas Komisijas regulas
1407/2013 1. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktos.
2.
Pretendenta juridiskā adrese uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir
reģistrēta Valmieras pilsētā vai Pretendenta faktiskā darbība tiek
īstenota Valmieras pilsētā.
3.
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.
4.
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).
5.
Pieteikuma iesniedzējs neveic saimniecisko darbību kādā no šīm
nozarēm:

Norādīt
“Apliecinu” vai
“Neapliecinu”
Norādīt
“Apliecinu” vai
“Neapliecinu”
Norādīt
“Apliecinu” vai
“Neapliecinu”

Norādīt
“Apliecinu” vai
“Neapliecinu”
Norādīt
“Apliecinu” vai



6.

7.
8.

9.

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.
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.
Pieteikuma iesniedzējs ievērojis un nav pārkāpis jebkura cita
finansējuma saņemšanas nosacījumus.
Pieteikuma iesniedzējs nav izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kura
rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu
intereses, un komersantam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
Pieteikuma iesniedzējs neparedz segt izmaksas, kas ir radušās
pirms pieteikuma iesniegšanas šajā konkursā.

“Neapliecinu”

Norādīt
“Apliecinu” vai
“Neapliecinu”

Norādīt
“Apliecinu” vai
“Neapliecinu”
Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”
Norādīt
“apliecinu” vai
“neapliecinu”
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INOVĀCIJU PROJEKTA APRAKSTS
1.

Projekta mērķis,
uzdevums, aktivitātes
un sagaidāmais
rezultāts:

Ne vairāk kā 3000 zīmes.
Projekta mērķim jābūt saskaņā ar Konkursa mērķi.
Projekta uzdevumam jābūt saskaņā ar Konkursa uzdevumu.
Aktivitāšu aprakstā jāuzskaita aktivitātes jeb darbības, kas tiks
veiktas visa projekta gaitā.
Sagaidāmajam rezultātam jāraksturo izmaiņas, kādas vēlaties
panākt uzņēmumā ar šī projekta palīdzību. Ja iespējams, rezultāti
jāizsaka arī kvantitatīvi.

2.

Esošās situācijas
apraksts, tai skaitā,
kā Covid-19 izraisītā
krīze negatīvi skārusi
uzņēmumu:

Ne vairāk kā 2000 zīmes.
Aprakstam jābūt saskaņā ar Konkursa nolikuma 25.1. punktu.

3.

Projekta nozīme
uzņēmuma krīzes
pārvarēšanā,
stiprināšanā un
atveseļošanā:

Ne vairāk kā 1500 zīmes.
Aprakstam jābūt saskaņā ar Konkursa nolikuma 25.2. punktu.

4.

Projekta ilgtermiņa
ietekme:

Ne vairāk kā 1500 zīmes.
Aprakstam jābūt saskaņā ar Konkursa nolikuma 25.3. punktu.

5.

Projekta potenciāls
saglabāt darba vietas
un/vai radīt jaunas
darba vietas:

Ne vairāk kā 1500 zīmes.
Aprakstam jābūt saskaņā ar Konkursa nolikuma 25.4. punktu.

6.

Projekta ieviešanas
riski un to
novēršanas metodes:

Ne vairāk kā 2000 zīmes.

7.

Cita svarīga
informācija:

Ne vairāk kā 2000 zīmes.
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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.
Tabulā drīkst pievienot papildu rindas.

Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Izdevumu apraksts
(izmaksu veids, preces vai
pakalpojuma nosaukums)

Summa, EUR

Darba samaksa, t.sk., visi nodokļi

0,00
0,00
0,00

Administratīvie, biroja izdevumi
un telpu nomas maksa (nevar
pārsniegt 10% no projekta kopējā
budžeta)

0,00

0,00
0,00
Instrumenti, iekārtas, aprīkojums,
materiāli

0,00
0,00
0,00

Ārējie pakalpojumi (pakalpojumu
un/vai uzņēmumu līgumi)

0,00
0,00
0,00

Citi projektam atbilstoši izdevumi

0,00
0,00
0,00

Kopā pavisam, EUR:

0,00

Izdevumu nepieciešamības un lietderības pamatojums
projekta mērķu sasniegšanai
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Apliecinājums:
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Atbildīgā persona:
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(amats)

(datums)

