
Pielikums Nr.6 

Projektu konkursa  

“Starteris” komercdarbības uzsākšanai  

vai attīstībai nolikumam 

 

Administratīvo vērtēšanas kritēriju veidlapa 

 

Pretendents:      
 

Nr. Kritērijs Vērtējums 

    

1. Granta pretendenta atbilstība šī nolikuma III daļai Jā Nē 

1.1. Atbilst nolikuma 14.punktam   

1.2. Saimniecisko darbību plānots veikt Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;   

1.3. Neatbilst nolikuma 15.punktam   

1.4. 

Granta pretendents darbojas atbalstāmās nozarēs vai veiks atbalstāmās 

darbības atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktam   

1.5. 

Atbalsts nepārsniegs Komisijas Regulas Nr.1407/2013 3.panta 

2.punktā noteikto maksimālo apmēru EUR 200 000,00 (kravu 

komercpārvadājumu autotransporta uzņēmumam - EUR 100 000,00)   

2. Papildus prasības šī nolikuma 14. un 15. punktā minētajiem granta Jā Nē 

 pretendentiem   

2.1. Komercreģistrā ne agrāk kā 01.01.2015.   

2.2. Fiziska personas deklarētā dzīves vieta ir Gulbenes novadā   

2.3. Saimnieciskā darbība reģistrēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā,    

2.4. 

   Saimniecisko darbību plānots realizēt Gulbenes novada administratīvajā  

teritorijā    

2.5. Pēdējo trīs gadu laikā  nav saņemts granta finansējums komercdarbībai   

3. Konkursa pieteikuma atbilstība šī nolikuma V un VI daļām Jā Nē 

3.1. 

Konkursa pieteikums iesniegts aizlīmētā aploksnē un iesniegts  Pašvaldības 

administrācijā    

3.2. 
Konkursa pieteikums ir noformēts atbilstoši prasībām: 

- datorrakstā, valsts valodā 

- iesiets 

- lapaspuses ir numurētas, ir satura rādītājs 

-  aizpildītas visas pieteikuma veidlapas sadaļas 

  

  

  

  

  

3.7. Pieteikuma elektroniskā versija iesniegta saskaņā ar nolikumu   

3.8. Pašvaldības administrācijā iesniegtais Konkursa pieteikums ir parakstīts   

3.9. Pieteikumu ir parakstījusi paraksttiesīga persona (juridiskā persona)    

3.10. Ir iesniegta pieteikuma kopija datu nesējā (CD vai USB zibatmiņā)   

3.11. Konkursa pieteikums iesniegts norādītajā termiņā   

4. Iesniegti visi nolikuma 31.punktā prasītie dokumenti Jā Nē 

4.1. Konkursa pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1)   

4.2. 

Biznesa plāns (Pielikums Nr.2), Peļņas / zaudējumu aprēķins (Pielikums Nr.3), 

Naudas plūsmas aprēķins (Pielikums Nr.4)   

4.3. Pieteikumā noteikto aktivitāšu realizēšanā iesaistītās komandas CV   

4.4. Tikai Nolikuma 14.2.apakšpunktā noteiktajiem pretendentiem –   

 aizpildīta un parakstīta uzskaites veidlapa par saņemto de minimis   

 Atbalstu (pielikums Nr.5)   

4.5. 

Tikai Nolikuma 14.2.apakšpunktā noteiktajiem pretendentiem – gada pārskats 
par 2017.gadu vai operatīvais pārskats   

 Lēmums (atbilst/neatbilst):   

`Komisijas vērtēšanas sekretāre 

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas  

Projektu vadītāja L.Kazāka 

 ___.___.2018.  

 


