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KONKURSA MĒRĶIS
•
•
•

Mazināt Covid-19 izraisīto negatīvo ietekmi uz MVU
Veicināt nodarbinātību
Atveseļot un spēcināt vietējo ekonomiku

KONKURSA uzdevums
•
•
•

Sniegt atbalstu uzņēmējiem
Finansēt aktivitātes konkurētspējas stiprināšanai
Finansēt risinājumus ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai

Finansējuma apjoms
•
•
•

Kopējais finansējums ir 30 000 eiro
Viena projekta maksimālais atbalsta apjoms ir 2 000 eiro
Uzņēmums var iesniegt 1 (vienu) konkursa pieteikumu

Atbalsta intensitāte
•

100% kā de minimis atbalsts

Attiecināmās aktivitātes
Jebkādu risinājumu ieviešana, kas:
• uzņēmumam palīdz mazināt Covid-19 krīzes izraisīto negatīvo
ietekmi
• nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu darbību
Piemēram, bet ne tikai:
• aktivitātes un risinājumi, kas skar uzņēmuma produktu grozu,
• Jauni un/vai pilnveidoti uzņēmuma iekšējie un ārējie procesi un
darba metodes
• mārketinga aktivitātes un risinājumi, tai skaitā jauni un/vai
pilnveidoti izplatīšanas kanāli, tīkli un tirgi klientu un sadarbības
partneru sasniegšanai
• attālināta darba un pakalpojumu sniegšanas risinājumi
• mobilie un tiešsaistes risinājumi, digitalizācija, automatizācija
• citi jaunievedumi uzņēmumā

Attiecināmās izmaksas
•
•
•
•
•
•
•

Atlīdzība par darba veikšanu - uzņēmuma stiprināšanas projektā
nodarbinātā personāla darba alga un nodokļi
Administratīvie, biroja izdevumi un telpu nomas maksa, ja tas
nepieciešams projekta realizēšanai, nepārsniedzot 10% no kopējā
projekta budžeta
Instrumentu, iekārtu, aprīkojuma, materiālu iegāde, ja tie
nepieciešami projekta realizēšanai
Ārējo pakalpojumu izmaksas
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksājumi, ja tos nevar atgūt
Izmaksas tiek attiecinātas no brīža, kad ar MVU tiek parakstīts līgums
par finansējuma piešķiršanu
Projektā iekļaujamas attiecināmās aktivitātes un attiecināmās
izmaksas līdz tekošā gada 30. novembrim

Projekta finansēšana
Pirmā daļa 50% apmērā no projekta kopējā budžeta:
• pēc starpatskaites iesniegšanas (bet ne vēlāk kā 4 (četrus)
mēnešus pēc līguma noslēgšanas)
• kad veiktie izdevumi sasnieguši vismaz 30% no projekta kopējā
budžeta
Otrā daļa atlikušajā atbalsta apjomā:
• Pēc gala atskaites iesniegšanas un apstiprināšanas

Atbalsta saņēmēji
•
•
•
•
•

•
•

MVU ir negatīvi skārusi Covid-19 izraisītā krīze; MVU ieņēmumi no
saimnieciskās darbības ir samazinājušies par vismaz 30%
MVU juridiskā adrese ir vai faktiskā darbība tiek īstenota Valmierā
MVU atbilst de minimis nosacījumiem
MVU darbojas atbalstāmajās nozarēs (pēc NACE)
MVU nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots
tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav
piemērota sanācija vai mierizlīgums un nav izbeigta saimnieciskā
darbība
MVU ir samaksājis visus nodokļus (parāda summa līdz 150 eiro
netiek ņemta vērā)
MVU nav izdarījis noziedzīgu nodarījumu, un tam nav piemēroti
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Pieteikumu vērtēšana
•
•
•

•
•

Pieteikumus vērtēs īpaši izveidota komisija – Valmieras pilsētas
pašvaldības un Valmieras Attīstības aģentūras pārstāvji
Lēmumu par atbalstāmajiem projektiem komisija pieņems ne vēlāk
kā 10 darba dienu (2 nedēļu) laikā, un 5 darba dienu (1 nedēļas) laikā
par to paziņos visiem MVU, kas pieteikušies
Nepārsniedzot Konkursa ietvaros pieejamā atbalsta apjomu,
atbalsts tiek sniegts tiem projektiem, kas atbilst nolikumam, de
minimis prasībām, visiem atlases kritērijiem, konkursa mērķim,
konkursa uzdevumam un kas ir saņēmuši augstāko novērtējumu
kvalitatīvajā vērtējumā
Diviem pretendentiem iegūstot vienādu punktu skaitu, priekšroka
ir projektam, kas tiek realizēts ar mazāku atbalsta apjomu
Projekta gala vērtējumu veido komisijas locekļu individuālo
vērtējumu summa. Katrā no kritērijiem jāiegūst vismaz 1 punkts.

Vērtēšanas kritēriji
Nepieciešams pamatot aprakstot, ka:
• MVU ir negatīvi skārusi Covid-19 izraisītā krīze; MVU ieņēmumi no
saimnieciskās darbības ir samazinājušies par vismaz 30%
• projekta ietvaros radītajam risinājumam un/vai ieviestajai aktivitātei
ir būtiska nozīme krīzes pārvarēšanā un MVU atveseļošanā
komersanta pastāvēšanai un darbībai turpmāk
• projektam ir ilgtermiņa ietekme uz MVU darbību; projekta ietvaros
radītais risinājums un/vai ieviestā aktivitāte būs MVU noderīgi ne
tikai krīzes apstākļos, bet arī pēc krīzes
• projekta ietvaros radītais risinājums un/vai ieviestā aktivitāte
palīdzēs saglabāt darba vietas vai radīt jaunas darba vietas
• izmaksas ir pamatotas

Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
•
•
•
•
•

Pieteikums sastāv no pieteikuma veidlapas (vispārējā informācija,
projekta apraksts un plānoto izmaksu tāme) un no izdrukas no de
minimis atbalsta uzskaites sistēmas
Pieteikumu paraksta komersants vai MVU paraksta tiesīgā persona
Pieteikums jāiesniedz līdz 30.06. plkst. 23.59
Jāiesūta uz e-pastu agentura@valmiera.lv ar norādi - “Pieteikums
MVU stiprināšanas atbalsta programmā”
Pieteikums jāiesniedz latviešu valodā un PDF formātā

Ja projekts tiks atbalstīts
•
•
•
•
•
•

20 darba dienu (4 nedēļas) laikā pēc rezultātu paziņošanas tiks
noslēgts līgums
Projekta realizēšana
Jāsagatavo starpatskaite, kad atbilstoši pieteikumam iztērēti 30%
no projekta kopsummas
Saņemts pirmais maksājums 50% apmērā no projekta kopsummas
Jāsagatavo gala atskaite, kad projekts ieviests
Saņemts atlikušais maksājums

Jautājumiem, konsultācijām
Konsultācijas pieejamas projekta sagatavošanas un ieviešanas laikā
Kontaktpersonas
Baiba Zvejniece
Valmieras Attīstības aģentūra
+371 26805200
baiba.zvejniece@valmiera.lv

Ilze Eglāja
Valmieras Attīstības aģentūra
+371 26180733
ilze.eglaja@valmiera.lv

http://ej.uz/AtbalstsValmiera

Laiks jautājumiem
un atbildēm!

