Apstiprināts ar Ciblas novada domes 2017.gada 30.marta
lēmumu Nr., protokols Nr.
JAUNO UZŅĒMĒJU BIZNESA IDEJU KONKURSA PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS
NOLIKUMS
Izdots, pamatojoties uz Komercdarbības
atbalsta kontroles likuma” 7. panta
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Ciblas novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība)
līdzfinansējums Ciblas novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību (turpmāk- MVK)
projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ietvaros.
1.2. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību,
Individuālais komersants, zemnieku saimniecība) un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt
komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam.
1.3. Līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem finansē no Ciblas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas 2017. gada budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums
projektu līdzfinansēšanai ir EUR 3000.
1.4. Konkursa mērķis ir sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiks
realizēti Ciblas novadā līdz 2017. gada 31.decembrim.
1.5. Šī mērķa īstenošanai pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu
projektiem, kas paredz:
1.5.1. jaunu darba vietu radīšanu;
1.5.2. jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
1.5.3. atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus
finansējumu (kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
1.5.4. komercdarbības attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm;
1.5.5. jaunu tehnoloģiju ieviešanu ražošanā.
1.6. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā
īpašuma iegādi un pārdošanu.
1.7. Projektu pieteikumus izvērtē un lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem
Ciblas novada pašvaldības apstiprinātā vērtēšanas komisija 5 locekļu sastāvā – pašvaldības
pārstāvji, uzņēmēji.
1.8. Tiesības piedalīties konkursā par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu konkursa ietvaros ir
uzņēmumiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:
1.8.1. uzņēmums atbilst MVK kategorijas nosacījumiem (nolikuma 1.2.punkts);
1.8.2. uzņēmums ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar
juridisko adresi Ciblas novadā (jauna uzņēmuma gadījumā fiziskai personai jābūt deklarētai
novadā ne mazāk kā 12 mēneši).
1.9. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt komercsabiedrība:

1.9.1. kas tiek likvidēta, pasludināta par maksātnespējīgu, uzsākts tiesiskās aizsardzības
process, tās saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par
komercdarbības bankrotu;
1.9.2. kas nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos
maksājumus pilnā apmērā un noteiktajos termiņos;
1.9.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
1.10. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona, kas ir gatava reģistrēt
saimniecisko darbību un attīstīt uzņēmējdarbību Ciblas novadā, sava pieteiktā projekta ietvaros.
1.121. Viena projekta maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs līdz EUR 1500,
taču Komisija var lemt par mazāku atbalsta intensitāti, izvērtējot visus projektu pieteikumus, un
piedāvāt projekta iesniedzējam realizēt projektu ar mazāku Pašvaldības līdzfinansējumu.
1.13. Viena komercsabiedrība vai fiziska persona konkursa kārtībā var saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu vienam projektam vienā izsludinātajā konkursā.
1.14. Attiecināmās izmaksas: iekārtu, palīgiekārtu, materiālu, instrumentu, informācijas un
telekomunikāciju, tehnoloģiju iegāde (t.sk. transports, uzstādīšana u.c.), modernu tehnoloģisko
iekārtu iegāde (t.sk. iekārtu transports, uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.), pieslēgumu (ceļa,
dzelzceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecība, rekonstrukcija un remonts,
ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija un remonts, informatīvo materiālu iespiešana un
izplatīšana, mārketinga pasākumu izmaksas.
2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

2.1. Projekta pieteikuma iesniegšana:
2.1.1. Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi, tas ievietojams aizlīmētā aploksnē ar
norādi „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursam” un iesniedzams Ciblas novada
pašvaldības administrācijā, „Domes nams”, c.Blonti, Bontu pagasts, Ciblas novads,
LV - 5706. Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese;
2.1.2. Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Ciblas novada pašvaldībai, „Domes nams”,
c.Blonti, Bontu pagasts, Ciblas novads, LV - 5706, ar norādi – „Jauno uzņēmēju
biznesa ideju konkursam” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par
Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu);
2.1.3. Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju uz e-pasta adresi
marite.romanovska@ciblasnovads.lv.
2.2. Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var
saņemt pašvaldības Attīstības nodaļā, Ciblas novada domē vai pašvaldības mājas lapā internetā
www.ciblasnovads.lv.
2.3. Projektu pieņemšanas sākuma un beigu termiņus izsludina, publicējot informāciju pašvaldības
mājas lapā internetā www.ciblasnovads.lv, „Ciblas novada ziņās”.
2.4. Projektu pieteikumus pieņem saskaņā ar izsludinātajiem termiņiem.
3. PROJEKTA PIETEIKUMS

3.1. Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kas ir nolikuma
neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:
3.2.1. projekta vadītāja un dalībnieku CV;

3.2.2. komercsabiedrības vadītāja rakstisks apliecinājums, ka komercsabiedrība samaksājusi
nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (Ja iesniedzējs ir juridiska persona);
3.2.3. projekta vadītāja rakstisks apliecinājums, ka piekrīt veikt konkrētā projekta īstenošanu;
3.2.5. cita informācija, kas sniedz priekšstatu par komercsabiedrības saimniecisko darbību un
plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību;
3.2.6. apliecinājums par sniegtās informācijas atbilstību patiesībai.
3.3. Projekta pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datorrakstā, ieteicamais burtu lielums- 12,
atstarpe starp rindkopām 1,5.
3.4. Projekta pieteikuma veidlapai un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā.
3.5. Projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā
cauršūtā oriģināleksemplārā.
4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

4.1. Vērtēšanas komisija sastāv no komisijas vadītāja, sekretāra un komisijas locekļiem. Vērtēšanas
komisiju apstiprina Ciblas novada pašvaldības priekšsēdētājs ar atsevišķu rīkojumu.
5. PROJEKTA VĒRTĒŠANA

5.1. Projektu pieteikumus vērtē pēc pieciem kritērijiem, kopā maksimāli piešķirot 120 punktus
vērtēšanas kritēriji ir:
5.1.1. projekta izstrādes kvalitāte - apraksta precizitāte, izdevumu tāmes pamatotība un
pārskatāms noformējums (10 punkti);
5.1.2. projekta nepieciešamības pamatojums, inovācija, jaunas tehnoloģijas, jauns
pakalpojums novada teritorijā, novada popularizēšana, īstenojot projektu (30 punkti);
5.1.3. piesaistītais paša finansējums projekta finansēšanai (30 punkti)
5.1.4. plānotais nodarbināto skaits uzņēmumā (10 punkti);
5.1.5. prognozētā preču vai pakalpojumu tirgus paplašināšanās (20 punkti);
5.1.6. pretendentam ir pieredze attiecīgajā jomā vai attiecīgā izglītība (20 punkti).
5.2. Projektu vērtē katrs komisijas loceklis, katram projektam piešķirot punktus pēc punktā 5.1
norādītajiem kritērijiem. Uzvarētājs ir tas, kurš saskaitot visu vērtēšanas komisijas locekļu
punktus, ir ieguvis vislielāko punktu skaitu, attiecīgi sadalot arī nākamās vietas.
5.3. Vērtēšanas komisija var lemt par finansējuma sadali vairākiem dalībniekiem, ņemot vērā
iegūtās vietas.
6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1. Vienas nedēļas laikā pēc izsludinātā projektu pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām
Vērtēšanas komisija:
6.1.1. izvērtē iesniegtos projektu pieteikumus;
6.1.2. aicina pretendentus, kas atbilst nolikumā izvirzītajiem kritērijiem sniegt prezentācijas
par savām biznesa idejām;
6.1.3. lemj par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
6.2. Vērtēšanas komisija var pieņemt lēmumu atbalstīt projektu, atbalstīt projektu daļēji vai noraidīt
to.

6.3. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās visi 5 komisijas locekļi.
6.5. Lēmumus Vērtēšanas komisija pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis
sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Vērtēšanas komisijas vadītāja balss.

7. KONKURSA REZULTĀTI

7.1. Pēc projektu pieteikumu un pretendentu prezentāciju izvērtēšanas Vērtēšanas komisija
pretendentus informē par konkursa rezultātiem. Konkursa rezultāti tiek publicēti Pašvaldības mājas
lapā internetā www.ciblasnovads.lv.
8. LĪGUMA SLĒGŠANAS UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA

8.1. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā
līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums abām pusēm par līdzfinansējuma piešķiršanu jānoslēdz 1
(viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pretējā gadījumā lēmums par
līdzfinansējuma piešķiršanu zaudē spēku.
8.2. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs sniedz attīstības nodaļai atskaites par pašvaldības
līdzfinansējuma izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
8.3. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs trīsdesmit dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu
termiņa iesniedz attīstības nodaļā:
8.3.1. rakstisku pārskatu par projekta īstenošanas gaitu;
8.3.2. atskaiti par piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu.
8.4. Pašvaldībai (Attīstības nodaļai) un konkursa komisijai ir tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā
pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, projekta
īstenošanas laikā un pēc projekta realizācijas līdz termiņam, kas aptver 2 gadus pēc projekta
īstenošanas beigu datuma.
8.5. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no pašvaldības līdzfinansējuma saņēmēja.
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