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Iesniedzēja atbilstības kritēriji
Pētniecības projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis saimnieciskās darbības

veicējs, kā arī tas neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja

statusam saskaņā ar MK noteikumiem par pasākuma īstenošanu.

Pētniecības projekta iesniedzējs neatbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un

Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā

noteiktiem izslēgšanas noteikumiem.

Pētniecības projekta iesniedzējam Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tajā

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā

pārsniedz 150 euro.

Pētniecības projekta iesniedzējs atbilst valsts atbalsta nosacījumiem atbilstoši

Ministru kabineta noteikumos par pasākuma īstenošanu noteiktajam (šajā

kritērijā tiek vērtēta nozares atbilstība valsts atbalsta normām, darbību

atbilstība valsts atbalsta normām, kā arī pieprasītā de minimis finansējuma

apjoma atbilstība).



Pētniecības projekta atbilstības kritēriji

Pētniecības projekts atbilst viedās specializācijas jomai - viedie materiāli, 

tehnoloģijas un inženiersistēmas – modernas ražošanas tehnoloģijas un 

inženiersistēmas

Pētniecības projekts netiks īstenots neatbalstāmā nozarē un netiks veiktas 

neatbalstāmās darbības saskaņā ar MK noteikumu Nr.2 84., 85., 87.punktu

Ja pētniecības projekta plānotais ieviešanas termiņš ir garāks par sešiem 

mēnešiem, pētniecības projekta iesniegumā ir norādīti pētniecības projekta 

posmi, pēc kuru pabeigšanas tiek pārvērtēta pētniecības projekta turpināšanas 

lietderība

Pētniecības projektā paredzēta sadarbība ar pētniecības un zināšanu 

izplatīšanas organizāciju vai arī citu komersantu, kas nodarbina attiecīgās 

zinātnes jomā strādājošus zinātniekus (zinātņu doktorus) un kura saimnieciskā 

darbība ir saistīta ar šādu pakalpojumu sniegšanu

Pētniecības projekts atbilst 4.-7. tehnoloģiskās gatavības līmenim (TRL)



KVALITATĪVIE KRITĒRIJI

Pētniecības projekts ir saņēmis izcilības zīmogu Eiropas Savienības

pētniecības un inovāciju programmā "Apvārsnis 2020".

Jā: 5/ 

Nē: 0

Pētniecības projekta iesniedzējam ir pieredze sadarbībā ar

zinātniskajām institūcijām (kopīgi veikti pētījumi vai pasūtīti

pētījumi) vai pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā pirms

pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas tas ir izstrādājis un

ieviesis ražošanā jaunu produktu vai tehnoloģiju.

Jā: 5/ 

Nē: 0

Pētniecības projekta darbību rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģijas,

kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka

ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas

patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.

Jā: 1/ 

Nē: 0



KVALITATĪVIE KRITĒRIJI

Pētniecības projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības 

izdevumi procentos no neto apgrozījuma vidēji pēdējo 3 noslēgto 

gadu laikā:

Seši vai vairāk procenti gadā; 5

No 4,5 līdz 5,99 procentiem gadā; 4

No trīs līdz 4,49 procentiem gadā; 3

No 1,5 līdz 2,99 procentiem gadā; 2

Mazāk nekā 1,5 procenti gadā; 1

Nav pētniecības un attīstības izdevumu. 0



KVALITATĪVIE KRITĒRIJI

Pētniecības projekta iesniedzēja vidējais eksporta apjoms no

apgrozījuma pēdējo trīs pārskata gadu laikā:

Vismaz 60 procenti gadā; 5

No 50 līdz 59,99 procentiem gadā; 4

No 40 līdz 49,99 procentiem gadā; 3

No 30 līdz 39,99 procentiem gadā; 2

No 20 līdz 29,99 procentiem gadā; 1

Mazāk par 20 procentiem gadā. 0



KVALITATĪVIE KRITĒRIJI

Pētniecības projekta iesniedzēja vidējais eksporta apjoms no radītiem 

jauniem produktiem no kopējā apgrozījuma pēdējo trīs pārskata gadu 

laikā:

Vismaz 50 procenti gadā; 5

No 40 līdz 49,99 procentiem gadā; 4

No 30 līdz 39,99 procentiem gadā; 3

No 20 līdz 29,99 procentiem gadā; 2

No 10 līdz 19,99 procentiem gadā; 1

Mazāk par 10 procentiem gadā. 0



KVALITATĪVIE KRITĒRIJI

Pētniecības projekta komercializācijas potenciāls:

Vismaz 50 procenti no finansējuma apmēra ir paredzēts 

eksperimentālajām izstrādnēm
5

No 45 līdz 49,99 procentiem no finansējuma apmēra ir paredzēts 

eksperimentālajām izstrādnēm
4

No 40 līdz 44,99 procentiem no finansējuma apmēra ir paredzēts 

eksperimentālām izstrādnēm
5

No 35 līdz 39,99 procentiem no finansējuma apmēra ir paredzēts 

eksperimentālām izstrādnēm
2

No 25 līdz 34,99 procentiem no finansējuma apmēra ir paredzēts 

eksperimentālām izstrādnēm
1

Mazāk par 25 procentiem no kompetences centra kopējā ir paredzēts 

eksperimentālajām izstrādnēm.

0 , 

projekts 

noraidāms



KVALITATĪVIE KRITĒRIJI

Pētniecības projekta ekonomiskais pamatojums:

a) Pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto 

investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls

b) Pētniecības projektā ir pamatota finansējuma stimulējošā ietekme

c) Pētniecības projekta iesniegumā ir paredzēta un ir pārbaudāma reāla 

komersanta finansiālā līdzdalība pētniecības projekta finansējuma 

intensitātei atbilstošajā apjomā.

Augstāk minētie aspekti pētījumā pilnībā aprakstīti un pamatoti 5

Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti daļēji 3

Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti nepilnīgi un 

nepietiekami

0, 

projekts 

noraidām

s



KVALITATĪVIE KRITĒRIJI

Pētniecības projekta idejas zinātniskā atbilstība un sasniedzamība:

a) Pētniecības projektā ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences 

centra attīstības stratēģijai

b) Pētniecības projektā definētie mērķi ir sasniedzami

c) Pētniecības projektā paredzētās iegūstamās zināšanas nav pieejamas citur vai ir 

aizsargātas, attiecīgi šo zināšanu iegūšana palielina industrijas zināšanu apjomu

d) Pētniecības projekta iesnieguma iesniedzēji demonstrē izpratni un vīziju par zināšanu 

potenciālo pielietošanas veidu un ietekmi, un demonstrētais apjoms, ietekme un ieguvumi 

pārsniedz paredzamās pētniecības projekta izmaksas

e) Pētniecības projekta iesniegumā tiek demonstrēts, ka iezīmētais zināšanu apgabals 

papildina kompetences centra stratēģijā izvirzītās pētniecības jomas vai arī tam ir būtiska 

netieša ietekme uz iespēju inovācijās izmantot stratēģijā izvirzītajās pētniecības jomās 

iegūtās zināšanas

Augstāk minētie aspekti pētījumā pilnībā aprakstīti un pamatoti 5

Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti daļēji 3

Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti nepilnīgi un nepietiekami
0, projekts 

noraidāms



Jaunas iespējas: starpnozaru pētījumi

NACE 
1

NACE 
2



Kontaktinformācija

 Mašīnbūves kompetences centra valdes loceklis 
Toms Grīnfelds, tālr. 29409956, e-pasts toms.grinfelds@masoc.lv

 Mašīnbūves kompetences centra projekta vadītāja
Baiba Berovska, tālr. 29489720, e-pasts: baiba.berovska@projekti.lv

 Mašīnbūves kompetences centra projekta koordinatore

Līga Brikmane, tālr. 29164343, e-pasts: liga.brikmane@projekti.lv


