
Pielikums Nr.6

Projektu konkursa “UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā”

komercdarbības uzsākšanai  vai attīstībai nolikumam

Granta pretendnets:

Granta projekta nosaukums:

Nr. Kritērijs

1. Granta pretendenta atbilstība šī nolikuma III daļai Jā Nē

1.1. Atbilst nolikuma 15.punktam - pretendenta atbilstība 

1.2. Neatbilst nolikuma 16.punktam

1.3.

Pieteikumā norādītās aktivitātes nav saistītas ar Komisijas regulas Nr. 

1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām neatbalstāmajām nozarēm. 

Gadījumā, ja pretendents vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs, 

kas neietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, 

pretendents nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā 

ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

Pretendentam piešķirtais atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un 

iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas 

regulas Nr.1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 

apmēru. De minimis atbalsta apmēru vērtē viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots 

uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. 

punktā minētajiem kritērijiem.

2.1.

Komercreģistrā reģistrēta saimnieciskā darbība ne vēlāk kā trīs gadu 

periodā no pieteikuma iesniegšanas brīža, apgrozījums nepārsniedz 50 

000 eiro iepriekšējā pārskata gadā, operatīvajā pārskatā

2.2.
Saimniecisko darbību plānots realizēt Gulbenes novada administratīvajā  

teritorijā 

2.3.

Pēdējo trīs gadu laikā  saņemts pašvaldības granta finansējums 

komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai kopsummā ar granta 

pieprasījumu, nepārsniedz 10 000 EUR

2.4.

Konkursa pieteikums atbilst nolikuma 21.punktam, pretendenta 

finansējuma daļa attiecināmo izmaksu summai ir vienāda/lielāka par 20% 

no granta apmēra

2.5. Jaunradīto pilna laika darba vietu skaits ir >= 1

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

3.1.
Konkursa pieteikums iesniegts atbilstoši nolikuma V daļā minētajām 

prasībām 

Administratīvo vērtēšanas kritēriju veidlapa

Vērtējums

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).  

1.4.

2. Papildus prasības šī nolikuma 15. un 16. punktā minētajiem Jā Nē



3.2. Pieteikuma elektroniskā versija iesniegta saskaņā ar konkursa nolikumu

3.3. Pašvaldības administrācijā iesniegtais Konkursa pieteikums ir parakstīts

3.4. Pieteikumu ir parakstījusi paraksttiesīga persona (juridiskā persona) 

3.5. Konkursa pieteikums iesniegts norādītajā termiņā

4. Iesniegti visi nolikuma 32.punktā prasītie dokumenti Jā Nē

4.1. Konkursa pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1)

4.2. Biznesa plāns (Pielikums Nr.2), 

4.3. Granta pieteikums (Pielikums Nr.3)

4.4. Peļņas / zaudējumu aprēķins (Pielikums Nr.4)

4.5.
Naudas plūsmas aprēķins esošajam un nākamajiem diviem gadiem 

(Pielikums Nr.5)

4.6.
De minimis uzskaites veidlapa vai dokumenta numurs (VID elektroniskās 

datu bāzes EDS)

4.7. Pieteikumā noteikto aktivitāšu realizēšanā iesaistītās komandas CV

4.8. Tirgus izpētes apkopojums/-i, ja attiecināms (Pielikums Nr.9)

4.9.
Pieteikums iesniegts atbilstoši LIAA biznesa inkubatora pieteikuma 

prasībām 2021. vai 2022.gadā, aizstājot pieteikumus nr. 1,2,4 un 5

4.10.
Tikai Nolikuma 15.2.apakšpunktā noteiktajiem pretendentiem – gada 

pārskats par iepriekšējo pārskata gadu vai operatīvais pārskats.

Lēmums (atbilst/neatbilst):

http://2022.ga/
http://2022.ga/
http://2022.ga/
http://2022.ga/


Pielikums Nr.7

Projektu konkursa “Starteris” 

komercdarbības uzsākšanai  vai attīstībai nolikumam

Granta pretendnets:

35 Produkts/ Pakalpojums

0-5 Produkts/pakalpojums un esošās iestrādnes veiksmīgai projekta realizācijai

0-5 Izaugsmes iespējas

0-5 Cenu politika

0-5 Tehnoloģiskais risinājums

0-5 Mārketinga aktivitātes/Produkta virzība

0-5 Konkurētspēja

0-5 Risku analīze

15 Finanšu stāvoklis

0-5 Ieņēmumu ticamība

0-5 Izmaksu sabalansētība

0-5 Granta nepieciešamība

5 Uzņēmumā no jauna radītās darba vietas

1-5 Par katru jaunizveidotu pilna laika darba vietu piešķirt 1 punktu (max.5)

0 Uzņēmumā nav paredzēta neviena no jauna radīta darba vieta

5 Inovatīvs risinājums

5 Produkts / pakalpojums unikāls pasaulē

4 Produkts / pakalpojums unikāls Baltijā

3 Produkts / pakalpojums unikāls Latvijā

2 Produkts / pakalpojums unikāls Gulbenē

1 Zems inovācijas līmenis (jau pastāv līdzīgi produkti/pakalpojumi)

0 Produkts / pakalpojums nav unikāls

5 Eksporta potenciāls

4-5 Augsts eksporta potenciāls (51% līdz 100% no plānotā darbības pagrozījuma)

3-2 Vidējs eksporta potenciāls (6% līdz 50% no plānotā darbības pagrozījuma)

0-1 Zems eksporta potenciāls (līdz 5% apjomā no plānotā darbības pagrozījuma)

5 Tirgus analīze

4-5
Veikta detalizēta tirgus analīze –apzināts tirgus lielums, raksturoti konkurenti un 

klienti

3-2 Veikta vispārīga konkurence, mērķa tirgus analīze

0-1 Nepietiekami raksturots tirgus un konkurence

20 Prezentācija

Kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju veidlapa

Granta projekta 

nosaukums:



0-2 Prezentācijas struktūra, precizitāte laikā

0-2 Saturs un būtiskums, audiovizuālā sasaiste

0-2 Vizuālie līdzekļi un izdales materiāli, klātbūtnes efekts ar klātesošajiem

0-2 Biznesa idejas oriģinalitāte, raksturojums

0-2 Tirgus analīze

0-2 Izpratne par finanšu daļu, biznesa idejas dzīvotspēja

0-2 Biznesa idejas risku analīze

0-2 Biznesa ilgtspēja, komandas ieguldījums

0-2 Pārliecinoša prezentācija 

0-2 Prototips

10 Papildus punkti 

0-5
Komisijai ir tiesības piešķirt papildus 1 līdz 5 punktus, izvērtējot pretendenta 

eksporta potenciālu, ja pretendents uzņemts Biznesa inkubatora programmā 
0-5

Atbilstoši konkursa nolikuma 38.1 punktam, vērtēšanas komisijai vērtēšanas 

procesā iespēja piešķirt papildus 1 līdz 5 punktus, prioritāri atbalstot 
0 = KOPĀ

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi 


